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Vážení spoluobčané,
volbou nového vedení města na ustavujícím zasedání zastupitelstva 

15. listopadu jsme završili „supervolební“ rok 2010. Přesně měsíc 
po komunálních volbách rozhodli nově zvolení zastupitelé o osobě 
starostky, místostarosty a členů rady. Na první pohled je viditelné, že 
výsledek tohoto hlasování neodpovídá výsledku voleb. Svými hlasy jste 
rozhodli o jasném vítězi voleb, kterým je se čtyřmi mandáty sdružení 
nezávislých kandidátů Naše Město. Na druhém místě co do počtu hlasů 
se umístili Moravané, kterým však získané hlasy zajistily pouze dva 
mandáty. Po dvou mandátech mají ještě volební strany ODS, ČSSD 
a Nezávislí. Jeden mandát jste svými hlasy přidělili KSČM, TOP 09 
a sdružení Králíky 2010.  Již po ukončení sčítání hlasů ve večerních 
hodinách 16. října 2010 bylo zřejmé, že povolební vyjednávání budou 
náročná. Průběh následujícího měsíce to jen potvrdil. 

Článek v Orlickém deníku ze dne 18. 11. 2010, hodnotící výsledek 
hlasování ustavujícího zastupitelstva, měl nadpis „Zničily koalici 
osobní spory?“ Považuji tento nadpis za výstižný. Velmi nerada musím 
přiznat, že o složení vedení města nerozhodl společný zájem pracovat 
ve prospěch nás všech, ale osobní vztahy jednotlivých zvolených 
zastupitelů. A to jak na straně koalice, tak na straně opozice i mezi 
oběma skupinami navzájem. Nejvíce o této skutečnosti vypovídá 
výsledek hlasování v momentě třetího pokusu volby místostarosty, 
kdy byl navržen pan Krabec. V případě jeho zvolení mohlo vedení 
města kopírovat skutečnou vůli občanů. Nestalo se tak. Jak v tomto a 
ostatních případech hlasovali jednotliví zastupitelé si můžete přečíst 
na webových stránkách města. 

Po třetím neúspěšném pokusu zvolit místostarostu a po proběhlém 
neúspěšném jednání o přestávce byl zvolen místostarostou zástupce 
KSČM pan Vyšohlíd a dovoleni další tři členové rady. Kromě hlasů 
„opozice“ dostal nově zvolený místostarosta dva hlasy od „koalice“. 
Právě tyto dva hlasy vybočily z koaličních dohod. Moje rozčarování 
z volby místostarosty pramení ze skutečnosti, že jsme nedokázali 
postupovat v koaliční shodě zejména s ODS, se kterou jsme po celé 
uplynulé čtyři roky dobře spolupracovali, a nemá nic společného s oso-
bou pana Vyšohlída. V práci zastupitelstva je důležitý skutečný zájem 
o chod města a schopnost dosáhnout kompromisu. Svůj skutečný zájem 
KSČM ukázala již účastí na besedě s lídry kandidujících stran, kterou 
jsme uspořádali před volbami a které se zúčastnila jako jediná z tzv. 
opozice. Vadí mi však velmi, že jsme volbou - opravdu ovlivněnou 
skutečností „kdo komu rozbil kolik báboviček“ - dosáhli toho, že rada 

města je složena v nadpoloviční většině ze zástupců stran a volebních 
uskupení, které mají v zastupitelstvu jeden mandát. Stejný počet členů 
rady, tj. jednoho, má i Naše Město, kterému voliči dali o 932 hlasů 
víc než mají všechny tři tyto strany dohromady. Svým hlasováním na 
ustavujícím zasedání jsme zcela popřeli vůli voličů. 

Před čtyřmi lety jsme vstoupili do komunální politiky se sdružením 
nezávislých kandidátů Naše Město s cílem pracovat ve prospěch města 
a nabízeli jsme změnu v postupech práce zastupitelstva. Občané nám 
uvěřili a dali nám hned při prvním pokusu velkou důvěru v podobě 
čtyř mandátů. K výsledku voleb 2006 jsme přistoupili s pokorou a 
společně s koaličními partnery ODS a KDU-ČSL jsme se po celé čtyři 
roky snažili neodchýlit se od svých slibů. Také vítězem letošních voleb 
se stalo sdružení Naše Město, které postavilo svůj volební program 
pozitivně, přičemž druhé místo obsadili Moravané, kteří vlastně žádný 
volební program nenabídli. Výsledky letošních voleb ukázaly, že se 
nám povedlo splnit, co jsme slibovali. Velmi si vážíme Vaší důvěry a 
jsme připraveni pracovat i v následujícím období se stejným nasazením 
a pokorou. Jestli najdeme dostatečnou podporu v novém zastupitelstvu, 
to ukáže čas. 

Skončil čas volební a nastává každodenní práce ve prospěch města 
Králíky a jeho občanů. Za sebe a zástupce Našeho Města slibuji, že 
k této práci budeme přistupovat stejně odpovědně jako tomu bylo 
v uplynulém volebním období.

Jana Ponocná, starostka města Králíky

Rozsvícení vánočního stromu v Králíkách. Foto: Jaroslav Kosek
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Pardubický hejtman předal dekrety na dotaci z ROP Severovýchod

Rozsocháče cestovaly do Králík aneb největší stěhování
protitankových překážek od pádu Železné opony
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Pardubický hejtman předal dekrety na dotaci z ROP Severovýchod
Předseda regionální rady a hejtman Pardu-

bického kraje Radko Martínek se 24. listo-
padu setkal se zástupci projektů, které byly 
vybrány k finanční podpoře z Regionálního 
operačního programu NUTS II Severový-
chod. Dekrety na čerpání evropských dotací 
předával v Dolní Moravě, České Třebové, 
Poličce a Moravské Třebové. 

V Dolní Moravě, České Třebové, Poličce 
a Moravské Třebové se s hejtmanem sešli 
zástupci projektů, které uspěly ve 14. kole 
výzvy zaměřené na cestovní ruch. „Pardu-
bický kraj patří v rámci celé republiky mezi 
nejméně navštěvované regiony. Podpora ces-
tovního ruchu je proto jednou z priorit našeho 
operačního programu,“ uvedl Martínek. Ak-
ciová společnost Sněžník vybuduje v Dolní 
Moravě za 666 milionů korun centrum, jež 
poskytne komplexní turistické služby pro 

celoroční využití. „Myslím, že tu vzniká 
středisko srovnatelné se Špindlerovým Mlý-
nem,“ zhodnotil hejtman význam projektu. 
Regionální rada přispěje na tento projekt 
240 miliony korun. Obnovy se díky pěta-
dvacetimilionové dotaci dočká také vyhořelá 
turistická chata na Suchém vrchu, Králíky 
využijí evropské peníze na revitalizaci tvrze 
Hůrka, která poslouží i jako muzeum.

V České Třebové obdrželi dekrety zástupci 
z Vysokého Mýta, kde s přispěním téměř 
60 milionů korun zrekonstruují bývalou 
budovu soudu a vězení na muzeum českého 
karosářství. Inovaci dvou lyžařských vleků 
na Bukové hoře zrealizuje SKI KLUB Česká 
Třebová, ve městě železničářů dojde na re-
konstrukci a přístavbu Městského muzea.

Obřadní síň v Poličce nabídla místo pro 
slavnostní předání dotace na revitalizaci hra-

du Svojanov, kde dojde především k úpravě 
Domu zbrojnošů a Hradního paláce. Město 
Polička na tuto akci obdrželo příspěvek 29,5 
milionů korun. Zrekonstruovány budou díky 
unijním financím také ubytovací hostinec Na 
skalách v Budislavi a jedna z historických 
budov v centru Poličky, kterou její majitelé 
přemění na penzion.

Ubytovací služby nabídne také rozšířený 
penzion BEST v Moravské Třebové. Ze 
zcela jiného soudku je „Cesta od renesance 
k baroku“ – nová historicko-naučná turis-
tická stezka v Moravské Třebové. Hejtman 
nezapomněl ani na tamější Aeroklub, který 
vybuduje zpevněnou asfaltovou vzletovou 
a přistávací plochu pro sportovní i dopravní 
letadla.

Martin Škeřík
Foto: Luboš Kozel (foto na straně 2)

Rozsocháče cestovaly do Králík aneb největší stěhování
protitankových překážek od pádu Železné opony

Ministerstvo obrany nevyvinulo od roku 
1989 prakticky žádnou systémovou iniciativu, 
která by měla za cíl podpořit činnost mnoha 
skupin nadšenců (klubů vojenské historie, 
občanských společností a dalších subjektů), 
jejichž snahou je záchrana vybraných – his-
toricky cenných – objektů československého 
opevnění z let 1935–1938. Nadšenci byli 
většinou konfrontováni spíše s nepochopením, 
mnohými překážkami a bohužel donedávna 
stále ještě s rozprodejem pevnostní výbavy 
buď překupníkům obchodujícím s vojenským 
materiálem, nebo s jeho likvidací v rámci 
zpracování kovového odpadu. 

Ale každá zamračená obloha se tu a tam 
rozjasní. K takovému vzácnému jevu došlo 
v tomto roce, kdy současné vedení minis-
terstva a jeho úředníci rozhodli, že je načase 
udělat gesto a to gesto vskutku mimořádné! 
Likvidace části operační skládky zatarasova-
cího materiálu nacházející se v prostoru Žeb-
letín ve vojenském újezdu Hradiště proběhla 
naprosto nezvyklým způsobem – bezúplatným 
převodem vybraným zájemcům (pevnostním 
muzeím) s podmínkou převzetí zatarasovací-
ho materiálu na místě.

Převážnou část likvidovaného nepotřeb-
ného materiálu tvoří železné protitankové 
rozsocháče, vyvinuté odborníky Ženijního 
zkušebního dvora v Milovicích ve 30. letech 
XX. století pro tehdy budované čs. opevnění. 
Železné rozsocháče tvořily typický prvek 
tehdejších překážek proti útočné vozbě (tan-
kům) a byly nedílnou součástí zejména linií 
těžkého opevnění. Na Králicku se jich v září 
1938 nacházely tisíce kusů.

 Železný rozsocháč (český ježek – název 
známý v cizích zemích, nesprávně ocelový 
ježek) představoval po desetiletí moderní a 
velmi účinný prvek těžkých překážek. Sklá-
dá se ze tří úhelníků L 140 × 140 × 13 mm 
o délce 1 800 mm (původně) spojených do 
prostorového tříramenného kříže. Dvě ramena 
se pomocí styčníkových plechů spojovala 
v továrně nýtováním, šroubováním, nebo 

svařováním, třetí rameno se z přepravních 
důvodů připevňovalo šrouby M 20 až na 
místě stavby překážek. Konce všech ramen 
mají výřezy pro zachycení ostnatého drátu, 
navařená plochá železa proti zaboření do půdy, 
otvory ke kotvení. Hmotnost tohoto provedení 
rozsocháče činí 198 kg. Od roku 1938 se po-
užívaly rozsocháče s rameny prodlouženými 
na 2 100 mm, hmotnost prvku se zvýšila na 
cca 240 kg. 

Od druhé poloviny roku 2009 jedna-
lo vedení města Králíky s Ministerstvem 
obrany o bezúplatném převodu železných 
rozsocháčů pro muzea v Králické pevnostní 
oblasti. V srpnu 2010 se dospělo k závěrečné 
dohodě, na jejímž základě město získalo do 
svého vlastnictví 1000(!) kusů této překážky. 
Toto obrovské množství představuje cca 240 
tun materiálu, vzhledem k tvaru překážkového 
prvku ne zrovna dobře skladného. Do Králík 
by ho postupně přepravilo 33 železničních 
vagónů. Tato čísla představují největší stě-
hování „zatarasovacího“ materiálu od pádu 
Železné opony v roce 1989. Město jen v ceně 
kovu samotného získalo cca 900.000 až 
1 000.000,- Kč.

Od počátku října pracovali ve výcvikovém 
prostoru Hradiště pod vedením Luďka Váv-
ry – správce tvrze Hůrka – pracovníci muzeí 
z Králické pevnostní oblasti a připravovali 
materiál k nakládce. První vagóny dorazily 
do Králík počátkem listopadu. Práce, která 
tomu předcházela se dá jen stěží popsat. Kdo 
neviděl, neuvěří. Část zachráněného materi-
álu se vyprošťovala zapadlá v podmáčeném 
terénu, velké množství rozsocháčů bylo 
nutné nejdříve vyřezat a vysekat ze vzrostlých 
náletových dřevin, téměř polovina se musela 
kvůli dopravě rozšroubovat (povolovalo se 
cca 3.500 zarezlých šroubů M 20 a větších). 
Účastníci akce, zejména ti kteří se angažovali 
vícekrát po sobě, či na více dnů, budou ještě 
dlouho vzpomínat…

Železné rozsocháče doplní expozice něko-
lika muzeí: největší počet je určen k pěchotní-

mu srubu K – S 14, kde se chystá kompletní 
rekonstrukce překážkového systému. Nemalé 
množství je připraveno pro Vojenské muzeum 
Králíky a to jak na předváděcí polygon, tak 
k uskladnění pro bojové ukázky akce Cihelna. 
Další část se uloží pro připravovanou částeč-
nou rekonstrukci překážek kolem vchodového 
srubu K – S 12a tvrze Hůrka a zbytek poputuje 
ke srubům K – S 31 a K – S 32 Vojenského 
muzea v Lichkově. Několik kusů má rozšířit 
také sbírku Muzea čs. opevnění – dělostře-
lecké tvrze Bouda, které bylo až do letošního 
roku zřejmě jediným místem v ČR, kde se 
vystavovala čtyři různá výrobní provedení 
tohoto překážkového prvku. Bouda, ležící 
v nepřístupném horském terénu neměla pře-
kážky proti útočné vozbě, proto se zde vysta-
vují jen jako ukázka typologie překážkového 
materiálu čs. opevnění z let 1935–1938.

Tisíc kusů rozsocháčů do Králické pevnost-
ní oblasti není konečným číslem. Také KVH 
Kralka – provozovatel muzea v pěchotním 
srubu K – S 5 (u Dolní Moravy) si vyjednal 
s Ministerstvem obrany bezúplatný převod 
železných rozsocháčů. Zdejším nadšencům se 
podařilo získat 150 kusů, které jsou z části už 
od září vystaveny v prostoru kolem objektu.

Zkrátka nepřišla ani další pevnostní muzea 
čs. opevnění. Přibližně 150 kusů získalo 
Technické muzeum v Brně pro Areál čs. 
opevnění v Šatově (nedaleko Znojma), 110 
kusů putovalo do Areálu čs. opevnění Opava 
– Milostovice (KVH Opava), dalších 130 kusů 
získalo Muzeum čs. opevnění na Kočičáku 
(leží u Chomutova a provozuje jej KVH 
Nord). Menší množství pak odebrala další 
pevnostní muzea z ČR.

Pro Králickou pevnostní oblast získaný 
překážkový materiál zásadním způsobem 
zvýrazní zdejší muzea, o kus přiblíží pevnostní 
objekty k historickému stavu z roku 1938 a 
zatraktivní zdejší opevnění pro turistickou a 
návštěvnickou veřejnost.

Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s.
Foto: M. Ráboň (foto na straně 2)
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Dlužím, dlužíš, dlužíme…
Oblastní charita Ústí nad Orlicí pro-

vozuje Občanskou poradnu  v Ústí nad 
Orlicí a dvě její kontaktní místa - v Leto-
hradě a ve Vysokém Mýtě. Poradny jsou 
hojně využívané, protože pro občany to 
je první instituce, kam mohou přijít s ja-
kýmkoliv problémem, se kterým si neví 
rady.  Poradci se zde často setkávají  se 
zadlužeností obyvatel  - k 31. 10. 2010 
např.  zodpověděli celkem  1048 dotazů, 
z toho 349 se týkalo finanční situace 
klientů – exekucí, insolvence, práv a 
povinností dlužníků a věřitelů atd. Dluhy 
ale často  nevyplývají jen z toho, že si mu-
síme půjčit na něco nutného, např. stavbu 
domu. Nejednou vypovídají také o tom, že 
nedokážeme ovládnout své chtění a chce-
me mít všechno hned. Podle www.mesec.
cz  Exekutorská komora ČR očekává letos 
na 600 tisíc exekucí a dvojnásobný nárůst 
insolvenčních návrhů spojených s žádostí 
o oddlužení oproti loňskému roku.  Zeptali 
jsme se Mgr. Marty Okrouhlické z OP 
v Ústí nad Orlicí:

Dluhů přibývá, proč a koho nejčastěji 
zasahují?

Problémy s dluhy může mít každý. 
Časté jsou případy, že manželé si vezmou 
půjčku na stavbu domu, pak jim do života 
zasáhne nezaměstnanost nebo snížení 
platu a dlužníci najednou nejsou schopni 
splácet. Nebo si lidé vezmou půjčku na 
zboží, které chtějí mít a nespočítají si, zda 
tu půjčku vůbec dokážou splatit. Máloko-
mu, kdo podepisuje smlouvu na „rychlou, 
levnou, výhodnou“ půjčku, které se nám 
nabízejí na každém rohu, a které  často 
vůbec výhodné nejsou, docházejí možné 
negativní dopady.  Lidé obvykle v lákavé 
představě, co si za peníze koupí, už moc 
neuvažují o tom, z čeho budou půjčku 
splácet.

Takže před půjčkou stačí jednoduché 
kupecké počty?

Ano, obvykle tyto problémy pramení 
z toho, že si lidé nespočítají dopředu, 
jaký mají příjem, jaké mají nutné výdaje 
a kolik jim zbyde na splácení půjčky. Toto 
musí udělat dlužník i ručitel půjčky. A za 
druhé je nutná osvěta rodičů, učitelů a ji-
ných autorit, které ovlivňují myšlení dětí. 
Bylo by dobré jim říkat, že člověk nemusí 
mít všechno hned, a že nemusí dovolit 
reklamám, aby s nimi manipulovaly.

V dnešní hektické době, plné nejrůz-
nějších nejistot, mít něco teď hned a užít 
si to, je ale pro dost lidí určitá jistota - i 
když pochybná a krátkodobá.

Ano, je to dnes neobvyklé, ale je dobré 
si to vyzkoušet. – na něco si našetřit, 
uskrovnit se, počkat a pak teprve si kon-
krétní věc koupit a bez obav si jí užívat. 
Jsme zahlceni přemírou zboží, takže le-
daskdo může žít v představě, že mít třeba 
plazmu je „normální“, a proto ji musí mít 
taky. Ale když člověk dostane něco hned, 
není přece automaticky o to šťastnější. 
Všechno má svůj čas a doba šetření má 
svůj smysl – za ten čas mohu změnit 
názor, vyspět, přehodnotit své záměry. 
Hodně záleží také na nás dospělých, zda 
naše děti přijdou i k jiným informacím, 
než jen z reklam.

Můžete nám říci nějaké ilustrační 
případy?

Paní po rozvodu a majetkovém vypořá-
dání s manželem přišla do dluhů, a navíc 
přišla i o práci. Pod tíhou své životní 
situace se psychicky zhroutila. Zdá se 
ale, že tento příběh bude mít dobrý konec, 
protože návrh na oddlužení, který jsme 
jí pomohli sepsat, byl přijat a mezitím si 
našla i práci. Jiný případ: manželé měli 
dostavěný dům a úspěšně spláceli úvěr. 
Pak pán přišel o část příjmu, takže už 

nebyli schopni splácet. Rozhodli se dům 
prodat a přestěhovat se do jiného města 
do nájemního bytu. Se stěhováním přišel 
pán o práci a jejich situace se zhoršuje. 
Nemají práci, nestíhají splácet dluhy, žijí 
ve městě, kde nikoho neznají. A jsou to 
lidé jako my. Pak jsou samozřejmě přípa-
dy, kdy si lidé berou půjčku neuváženě. 
Přestože si žijí dobře, mají práci a mají 
kde bydlet, vezmou si půjčku, kterou pak 
nejsou schopni splácet.

Jak by se daly shrnout zásady, které 
je dobré mít na mysli před tím, než si 
půjčím peníze?

1. Prvotně si rozmyslet, zda věc, na 
kterou si beru půjčku, potřebuji hned,  
a nebo si na ni ušetřím a pak ji teprve 
koupím.

2. Sepsat si, jaký mám příjem, jaké 
mám nutné výdaje a kolik mi zbyde na 
splácení půjčky. Přemýšlet i o tom, budu-
li schopen splácet, když přijdu o práci.

3. Pozorně si přečíst podmínky smlou-
vy, soustředit se na výši úroku, kolik si 
půjčím a kolik za to zaplatím.

4. Když už se dostanu do problémů se 
splácením, je nutné co nejdříve komuni-
kovat s věřitelem. Zajít za ním, vysvětlit 
svoji situaci (např. ztráta zaměstnání), 
domluvit se s ním na jiných podmínkách. 
Není řešení nereagovat na výzvy nebo si 
nevyzvedávat poštu.

5. Uvědomit si, že novými dluhy ty sta-
ré nevyřeším, nevytloukat klín klínem.

6. Možnost podat žádost o oddlužení 
u soudu. Tento postup je dost náročný 
a pravidla se zpřísňují, ale v určitých 
případech to je řešení.

Kontakty:
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
poradna@orlicko.cz
Občanská poradna Ústí nad Orlicí:
Ul. 17. listopadu 69
Tel. 465 520 520
Provozní doba:  pondělí: 8 – 17 hod.
Čtvrtek: 8 – 16 hod.
Občanská poradna Letohrad:
Na Kopečku 356
Tel. 465 621 281
Provozní doba: úterý: 9-12 hod.
Občanská poradna Vysoké Mýto:
Centrum sociálních služeb
Plk. B. Kohouta 914
Tel.: 468 003 465
Provozní doba: Středa: 9-13 hod.

Občanská poradna v Králíkách
Oblastní charita Ústí nad Orlicí připra-

vuje od 11. ledna 2011 otevření pobočky 
Občanské poradny v Králíkách. Po Ústí 
nad Orlicí, Letohradu a Vysokém Mýtě tak 
budou mít možnost i občané Králík a okolí 
využít těchto poradenských služeb, které 
jsou poskytovány bezplatně, nezávisle a 
nestranně všem lidem bez rozdílu.

Poradenství se týká nejčastěji oblasti 
sociální pomoci, bydlení, sociálních dávek, 
pracovních, rodinných a mezilidských 
vztahů, majetkoprávních vztahů, ochrany 
spotřebitele, dluhové problematiky apod. 
V poradně vám nabídneme radu, informace 
či možnosti řešení konkrétní situace, pomů-
žeme s vyplňováním formulářů a psaním 
písemností, vyhledáme pro vás a příslušnou 
právní normu nebo kontaktní údaje o jiných 
institucích atd.

Služba občanské poradny bude poskyto-
vána v prostorách Gymnázia a ZŠ Králíky, 
Moravská 647, každé sudé úterý od 9 do 
12 hod., kontaktní tel. 465 520 520, e-mail: 
poradna@orlicko.cz.

Oblastní charita Ústí nad Orlicí
17. listopadu 69
Tel. 465 520 520
e-mail: poradna@orlicko.cz
www.uo.caritas.cz
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Postarší architekt koupí 
chalupu na pěkném místě. 
Může být i k rekonstrukci. 
Tel: 602 308774.

Koupím rodinný dům 
v okrese UO nebo SY. 
Tel: 777 114 004.

Ohlédnutí za volbami
Je po volbách i po ustavujícím za-

stupitelstvu a víme, kdo bude pro toto 
volební období zastupitelem, radním, 
máme staronovou starostku (zaplaťpán-
bůh) i místostarostu.

Někdo je spokojen více, někdo méně, 
někdo vůbec. Já jsem spokojen snad jen 
pouze s osobou paní starostky. Měl jsem 
tu čest s ní čtyři roky spolupracovat a byla 
to, alespoň podle mého, úžasná spoluprá-
ce. Poznal jsem v paní starostce skvělého 
člověka, od kterého jsem se mnoho naučil 
a spolupracovat s ní byla opravdu radost. 
Její volební výsledek také svědčí o tom, 
že svoji funkci a práci zvládala výborně 
a lidé si toho všímali. Věřím, že pokud se 
jí dostane alespoň elementární podpory a 
spolupráce i od nových kolegů v zastupi-
telstvu, mají Králíky v její osobě záruku 
dalšího úspěšného rozvoje.

Nemohu být spokojen s dalšími věcmi. 
V první řadě je to volební výsledek ODS 
i můj osobně. Neobhájili jsme tři mandáty 
z minulého období, já jsem neobhájil post 
místostarosty.  Není to žádná tragédie, 
koneckonců ještě žádný místostarosta od 
obnovení demokratických voleb v roce 
1990 neobhájil svůj post. Nejsem žádnou 
výjimkou, musel jsem s tím počítat tím 
spíš, že jsem se nebál říkat nahlas své 
názory, které leckdy nebyly populární a 
už vůbec ne populistické (gymnázium, 
pozemky pro výstavbu obchodů, střelnice 
na Hedeči, vojenské muzeum, SMK atd.). 
Při prezentaci svých názorů jsem vždy 
zvažoval a rozhodoval se podle argumen-
tů, ne podle toho, zda mi to může přinést 
politické body a tím i znovuzvolení. 
Voliči již hodnocení udělali při volbách, 
nyní je řada na místním sdružení ODS a já 
jsem připraven dát na nejbližším místním 
sněmu k dispozici svoji funkci předsedy 
ODS v Králíkách.

 Když se zmiňuji o ODS, musím se 
voličům omluvit za to, že na naší kan-
didátce jsme měli člověka, který tam 
rozhodně být neměl. Mám na mysli pana 
Moronga, v době, kdy píšu tyto řádky, 
ještě jednatele a ředitele městské firmy 
SMK. Pan Morong si totiž neoprávněně 
začal vyplácet zálohy na plat ve výši 

naprosto neodpovídající výši jeho platu. 
Zjednodušeně řečeno, používal peníze 
někoho jiného bez jeho vědomí pro svůj 
prospěch a je zcela irelevantní, zda se 
jednalo o zálohu či o půjčku. Těžko 
si normální člověk půjčí peníze bez 
toho, aby mu to dovolil a schválil ma-
jitel peněz. Tyto peníze navíc odčerpal 
z účtu SMK v době, kdy SMK dlužily 
na zdravotním a sociálním pojištění za 
zaměstnance kolem půl milionu korun a 
další statisíce po splatnosti dlužily svým 
dodavatelům. Přesto jsme s paní starost-
kou dali panu Morongovi možnost tyto 
peníze urychleně vrátit s tím, že pokud 
to učiní, nepřistoupíme k radikálnímu 
řešení. Těsně po volbách, jsem se pana 
Moronga přímo zeptal, zda peníze vrátil. 
Jeho odpověď byla ano. Uplynul asi týden 
a paní starostka zjistila, že pan Morong 
mně lhal do očí, peníze nevrátil a celkový 
dluh se vyšplhal téměř ke 140 tisícům ko-
run. Navíc přesvědčoval paní starostku, 
aby mně to neříkala. Poté přišel s verzí, 
že se jednalo o půjčku, na kterou má 
řádnou smlouvu. Nechám si pro sebe své 
pochybnosti o datumu napsání smlouvy, 
nicméně smlouvě o půjčce, pod kterou 
je jako dlužník i věřitel podepsán stejný 
člověk, by se vysmálo i dítě.

Člověk, který si takto „půjčuje“ peníze 
z cizího, lže a podvádí, kličkuje, nedrží 
slovo a neumí se k problémům postavit 
čelem, nemá být na žádné kandidátce. 
Za naprosto nehoráznou drzost považuji 
to, že při povolebních vyjednáváních 
měl opakovaně zájem o funkci radního 
a dokonce místostarosty města. Stručně 
řečeno - sebereflexe žádná, žaludek 
kachní.

Dalším zklamáním pro mě byla ne-
schopnost se domluvit, slovo dané ve 
čtvrtek již v pátek neplatilo, v neděli 
neplatilo ani to páteční a v pondělí bylo 
všechno ještě jinak. Neschopnost se 
domluvit byla vlastní oběma stranám, 
opozici i koalici. To je smutné zjištění. 
Nicméně nelze se dovolávat koaliční 
loajality pouze tehdy, když jde o zvolení 
do nějaké funkce. Důsledkem byla divo-
ká volba místostarosty, které jsme byli 

svědkem při ustavujícím zasedání zastu-
pitelstva. Ačkoliv nemám nic osobního 
proti novému místostarostovi, považuji za 
velmi tristní, že dva dny před 21. výročím 
sametové revoluce byl do vedení města 
zvolen zástupce komunistické strany. A 
je velmi smutné, že ke zvolení mu kromě 
zástupců levicových stran a opozičních 
volebních uskupení pomohl zástupce 
nejpravicovější parlamentní strany TOP 
09 - a pan Morong. U toho mě to však 
nepřekvapuje, i když mě ještě celkem 
nedávno ubezpečoval, že je ódéesákem 
tělem i duší již dávno a dokonce jsme 
si podali ruku na to, že do ODS vstoupí. 
Svoji ruku beru zpět. I když v demokra-
tické straně nerozhoduje o přijetí člena 
pouze předseda, veřejně prohlašuji, že 
pokud by místní sdružení přijalo pana 
Moronga za člena ODS, nemohl bych být 
v králické ODS já.

Nakonec ještě pár vět, které jsem 
původně chtěl říci na ustavujícím zase-
dání zastupitelstva. Chtěl jsem popřát 
novým zastupitelům, aby se jim práce 
v zastupitelstvu dařila a aby názorové 
střety, které nutně čas od času přicházejí, 
nevybočily z mezí slušnosti a korektnosti. 
Chci poděkovat starému zastupitelstvu 
za spolupráci a korektnost. Chci popřát 
svému nástupci, ať se mu práce daří a ať 
se pro něj stane jeho práce koníčkem, tak 
jako se stala pro mě.

V neposlední řadě chci poděkovat 
všem spolupracovníkům, zaměstnancům 
městského úřadu za jejich přístup k práci 
a loajalitu, bez které by každé vedení 
města bylo poloviční a možná ani to ne. 
Děkuji vám, kolegové a přátelé, děkuji 
i za krásné a velmi milé rozloučení se 
mnou.

Hlavně jsem však chtěl veřejně podě-
kovat paní starostce. Čtyři roky spolu-
práce ve vedení města mně daly strašně 
moc. Poznal jsem paní starostku jako 
skvělého a charakterního člověka, který 
rozumí tomu, co dělá, a od kterého jsem 
se mnoho věcí naučil. Jsem přesvědčen, 
že Králíky v novodobé historii neměly 
lepšího člověka na místě starosty. 

Děkuji Ti, Jani, bylo mi ctí Ti říkat 
šéfe!!!

Čestmír Doubrava
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1. 12. je Světový den boje proti AIDS. Vyhlášen Světovou 
zdravotnickou organizací v roce 1988.

1. 12. 1968 zemřel ve Vídni v Rakousku český herec Hugo 
Haas.

2. 12. je Mezinárodní den boje za vymýcení otroctví.
2. 12. 1879 se v Praze narodil český skladatel Rudolf Friml.
2. 12. 1896 se v Jaroměři narodil zahradnický odborník, orga-

nizátor a průkopník šlechtění květin v Československu František 
Černý.

3. 12. je Mezinárodní den zdravotně postižených. 
3. 12. 1902 se narodila herečka a spisovatelka, manželka spiso-

vatele Karla Čapka Olga Schneinpflugová.
4. 12. 1926 zemřel průkopník české kinematografie Viktor Pon-

repo, vl. jménem Dismas Šlambor. 
4. 12. 1944 zemřel český cestovatel, botanik a etnograf Alberto 

Vojtěch Frič. 
5. 12. je Mezinárodní den dobrovolníků, slaví se od roku 1986 

na počest těch, kteří pomáhají trpícím. 
5. 12. 1791 zemřel rakouský hudební skladatel Wolfgang Ama-

deus Mozart.
5. 12. 1971 zemřel v Praze Jiří Grossmann.
6. 12. 1774 byla schválením školního řádu provedena reforma 

nižšího školství. Školní řád stanovil povinnou školní docházku 
pro děti od 6 do 12 let a zavedl jednotnou soustavu základního 
školství.

6. 12. 1941 se narodil grafik, ilustrátor a karikaturista Vladimír 
Renčín.

7. 12. je Mezinárodní den civilního letectva.
7. 12. 1891 se narodil Ferenc Futurista, vlastním jménem Fran-

tišek Fiala.
8. 12. 1870 se narodil český právník, finančník a národohospodář 

Jaroslav Preiss.
8. 12. 1890 se narodil český hudební skladatel Bohuslav Mar-

tinů.
9. 12. 1904 se narodil český herec Jára Kohout.
10. 12. je Den lidských práv, výročí přijetí Všeobecné deklarace 

lidských práv Valným shromážděním OSN.
10. 12. 1963 provedl prof. MUDr. Jan Navrátil, přednosta br-

něnské II. chirurgické kliniky, poprvé v Československu operaci 
poškozené srdeční chlopně a nahradil ji chlopenní protézou.

11. 12. je Světový den dětství.
11. 12. 1803 se narodil francouzský hudební skladatel Hector 

Berlioz.
11. 12. 1918 se narodil ruský prozaik, dramatik a publicista, 

nositel Nobelovy ceny Alexandr Solženicyn.
11. 12. 1900 se v Březové Hoře narodila režisérka animovaných 

filmů Hermína Týrlová.
11. 12. 1901 se v Praze narodil herec Jaroslav Marvan. 
12. 12. 1952 zemřel orientalista a zakladatel chetitologie Bedřich 

Hrozný.
12. 12. 1882 se narodil dramatik, prozaik, básník a dramaturg 

Jiří Mahen, vlastním jménem Antonín Vančura.
12. 12. 1917 se narodil americký zpěvák a filmový herec Frank 

Sinatra.
13. 12. 1797 se narodil německý básník a prozaik Heinrich 

Heine.
14. 12. 1935 se T. G. Masaryk ve svých 85 letech vzdal funkce 

prezidenta republiky. T. G. Masaryk se narodil v roce 1850, v 68 
letech byl 21. 12. 1918 v Praze slavnostně přivítán jako první pre-
zident Československé republiky. Edvard Beneš byl prezidentem 
zvolen 18. 12. 1935.

14. 12. 1957 zemřel v Praze český malíř, ilustrátor, divadelní 
výtvarník a spisovatel Josef Lada. 

15. 12. 1859 se narodil polský lékař Ludwik Zamenhof. V roce 
1887 vytvořil esperanto.

15. 12. 1984 byla vypuštěna v SSSR automatická meziplanetární 
stanice VEGA 1.

15. 12. 1832 se narodil francouzský inženýr a konstruktér Ale-
xandre Gustave Eiffel.

15. 12. 1987 zemřel prozaik a autor knih pro děti Bohumil 
Říha.

15. 12. 1978 zemřel Ctibor Blatný, akademik ČSAV, významný 
český fytopatolog. Zabýval se studiem virových chorob zejména 
brambor, chmele a vinné révy a také praktickou ochranou těchto 
kulturních rostlin v našem zemědělství.

16. 12. 1885 se narodil český zemědělský odborník a zakladatel 
novodobé české zootechniky František Bílek.

16. 12. 1917 se narodil anglický spisovatel Arthur Clarke.
17. 12. 1964 zemřel Victor Franz Hess, nositel Nobelovy ceny 

za objev kosmického záření. Dospěl k němu za svých balónových 
letů.

17. 12. 1787 se narodil přírodovědec, básník a překladatel Jan 
Evangelista Purkyně.

17. 12. 1887 se narodil malíř a ilustrátor Josef Lada.
18. 12. je Mezinárodní den vystěhovalců.
18. 12. 1848 zemřel vynikající matematik, logik a myslitel 

Bernard Bolzano
18. 12. 1829 zemřel Jean Baptiste Antoine Pierre de Monet de 

Lamarck
18. 12. 1832 se narodil norský prozaik, nositel Nobelovy ceny 

Bjornstjerne Bjornson.
19. 12. 1924 se narodil francouzský prozaik Michel Tournier.
20. 12. 1890 se v Praze narodil český fyzikální chemik, zakladatel 

československé elektrochemické školy Jaroslav Heyrovský.
20. 12. 1938 byla poblíž jihovýchodního pobřeží Afriky vylo-

vena 60 kg lalokoploutvá ryba Latimeria chalumnae, ačkoli měla 
i se svými příbuznými druhy vymřít koncem druhohor (asi před 
65 miliony let).

20. 12. 1938 Otto Hahn a Fritz Strassmann objevili štěpení 
jader atomu.

21. 12. 1918 se narodil český herec Josef Bek.
22. 12. 1867 se narodil literární kritik, esejista, prozaik a dramatik 

František Xaver Šalda.
24. 12. 1818 se narodil fyzik James Prescott Joule. Patří k obje-

vitelům zákona zachování energie. Stanovil mechanický ekvivalent 
tepla, odhalil Jouleovo teplo při průchodu elektrického proudu vodi-
čem, jeho výzkumy nesmírně přispěly k rozvoji termodynamiky.

24. 12. 1920 se ve Štramberku v okrese Jičín narodil cestovatel 
a spisovatel Jiří Hanzelka.

25. 12. 1758 byla poprvé spatřena Halleyova kometa, jejíž návrat 
předpověděl před 53 lety Edmond Halley.

25. 12. 1898 se narodil národní umělec Jaroslav Fragner, před-
stavitel moderní české architektury.

25. 12. 1938 zemřel v Praze ve věku 48 let český spisovatel 
Karel Čapek.

25. 12. 1977 zemřel britský a americký filmový herec, režisér a 
scénárista Charles Spencer Chaplin.

25. 12. 1879 se narodil Igo Etrich, průkopník letectví v našich 
zemích. Začínal na kluzácích, největší úspěchy ale dobyl s mo-
torovými letadly vlastní konstrukce. Se svým dolnoplošníkem 
Taube uskutečnil v květnu 1910 první přespolní let v Rakousku-
Uhersku.

26. 12. 1890 zemřel německý archeolog a objevitel Tróje Johann 
Ludwig Heinrich Julius Schliemann.

26. 12. 1969 zemřel v Praze Jiří Šlitr.
26. 12. 1904 se narodil kubánský prozaik Alejo Carpentier.
27. 12. 1654 se narodil matematik Jakob Bernoulli. Byl zakla-

datelem počtu pravděpodobnosti, variačního počtu, objevitelem 
zákona velkých čísel. Začal používat polárních souřadnic, studoval 
řetězovky, lemniskáty a logaritmické spirály.

27. 12. 1844 uzavřel pražský magistrát smlouvu s Vratislavskou 
plynárenskou společností, podle níž měla na příštích dvacet let 
výhradní právo k zavedení a provozu plynového osvětlení v hlav-
ním městě království – prvního plynového osvětlení u nás. První 
plynárna byla postavena v Karlíně a v roce 1847 už dvě stovky 
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plynových lamp osvětlovaly nejrušnější pražské ulice.

27. 12. 1904 se narodil slovenský básník Laco Novomeský.
28. 12. 1923 zemřel francouzský architekt a stavitel Alexandre 

Gustave Eiffel.
28. 12. 1879 se v noci prolomila část jednoho z nejdelších do-

bových železničních mostů, vedoucího přes mořský záliv Firtkhk 
of Tay ve Skotsku. Zahynulo při tom 78 cestujících. Od té doby 
se přestávala používat litina jako podpěry mostu a byla nahrazena 
ocelí.

28. 12. 1909 byl v Chuchli předveden první let stroje těžšího než 
vzduch. Francouz Gaubert uletěl na letounu asi 1000 m a ve vzduchu 
se udržel asi minutu. Pro Pražany to bylo velké zklamání.

29. 12. je Mezinárodní den biologické rozmanitosti.
29. 12. 1994 zemřel architekt Evžen Linhart.
31. 12. 1839 oznámil matematik a fyzik Carl August von Steinheil 

výrobu přístrojů pro daguerrotypie.
31. 12. 1813 osvětlovaly silvestrovskou noc v Londýně první 

plynové lampy.

Co nového na Orlicku v roce 2010?
Rekonstrukce Divišova divadla v Žamberku, nová komu-

nikace v Horní Lipce, vybavení jezdeckého klubu v Červené 
Vodě, nebo zkvalitnění rodinného centra Pohoda.

Nejen tyto, ale dalších jedenáct projektů v regionu Orlicko 
bylo v letošním roce zrealizováno díky dotaci zprostředkované 
prostřednictvím občanského sdružení ze Žamberka. 

Občanské sdružení s neobvyklým názvem „MAS ORLICKO“ 
bylo založeno v roce 2006 s cílem podporovat rozvoj regionu na 
základě zprostředkování dotací obcím, neziskovým organizacím 
i podnikatelům. Každoročně financuje z Evropských fondů realizaci 
projektů v celkové hodnotě cca. 10 000 000 Kč.

Jak mohou žadatelé prostředky na podporu svého projektu 
získat a jaké služby občanské sdružení poskytuje, nám řekl předseda 
sdružení, Ing. Oldřich Žďárský:

„Prostředky jsou rozdělovány na základě žádostí, které žadatelé 
předkládají do kanceláře občanského sdružení v Žamberku. Tuto 
žádost, která musí splňovat předepsané náležitosti, si zpracují buď 
sami, nebo pokud se na to necítí, mohou požádat o pomoc vhodnou 
poradenskou firmu. Nespornou výhodou pro žadatele je, že mohou 
využívat po celou dobu přípravy a realizace projektu bezplatnou 
konzultační pomoc kanceláře MAS, za kterou by v případě převážné 
většiny dalších dotačních programů museli platit.“

Ukončené projekty – seznamte se!
Jak už bylo uvedeno v úvodu, bylo v letošním roce v regionu 

Orlicko zrealizováno celkem 15 projektů – seznamte se s nimi:
Obec Studené Poskytnutá dotace: 520 813,-
ZESPO CZ s.r.o. Poskytnutá dotace: 175 000,-
Obec Mistrovice Poskytnutá dotace: 806 391,-
Město Králíky Poskytnutá dotace: 700 000,-

Obec Lukavice Poskytnutá dotace: 590 777,-
Obec Pastviny Poskytnutá dotace: 692 958,-
Obec Helvíkovice Poskytnutá dotace: 843 089,-
Městys Kunvald Poskytnutá dotace: 698 209,-
Obec Klášterec nad Orlicí Poskytnutá dotace: 408 402,- 
Kunvaldská a.s. Poskytnutá dotace: 143 065,-
Jezdecký klub Červená Voda Poskytnutá dotace: 360 000,-

Pavel Kaplan Poskytnutá dotace: 350 000,-
Město Žamberk Poskytnutá dotace: 900 000,-
Obec Kameničná Poskytnutá dotace: 800 000,-
Občanské sdružení
CEMA Žamberk Poskytnutá dotace: 491 674,-
V příštím roce se mohou na zkvalitnění zázemí své obce zre-

alizované s podporou MAS těšit občané města Letohrad a obcí 
Těchonína, Jamného nad Orlicí, Klášterce nad Orlicí, Dlouhoňovic 
a Písečné. S novým vybavením a zázemím budou moci svou čin-
nost rozvíjet např. divadelní spolek v Lipce, Raft klub gymnázia 
v Letohradě, středisko Junáka v Žamberku, tělovýchovná jednota 
v Dlouhoňovicích, nebo Orel jednota Lukavice.

A v neposlední řadě si díky 60% dotaci své provozovny novými 
stroji a technologiemi vybaví také devět dřevozpracujících podniků 
na Orlicku.

Příležitosti v roce 2011
V roce 2011 budou mít potenciální žadatelé dvě příležitosti podat 

si žádost o dotaci. Podporovány budou investiční projekty nezisko-
vých organizací, zemědělských podnikatelů a drobných podnikatelů 
ve dřevozpracujícím průmyslu (truhláři, pilaři, …).

Vše o vyhlašovaných „Výzvách“ i činnosti sdružení naleznete na 
webových stránkách  www.mas.orlicko.cz , nebo přímo v kanceláři 
MAS na adrese: Divišova ulice 669, 564 01 Žamberk.

Koncem roku vydá MAS ORLICKO také informační novi-
ny, ve kterých se mimo jiné budete moci seznámit se všemi 50 
podpořenými projekty, včetně poskytnutých dotací a přečíst 
si rozhovory s podpořenými žadateli. Noviny si budete moci 
bezplatně vyzvednout na své obci, nebo v kanceláři MAS.

2. ples FC Jiskra
V sobotu 20. 11. 2010 proběhl 2. Ples FC Jiskra.
Hudbu obstarala kapela Monitor z nedalekého Jablonného nad 

Orlicí, vydrželi hrát až do 2.30 hodin. I když to ze začátku vypa-
dalo, že bude více pořadatelů než návštěvníků, nakonec přece jen 
návštěvníci zvítězili co do počtu, ovšem kapacita sálu byla využita 
pouze z jedné třetiny. Nás jako pořadatele mrzí, že si více občanů 
obou spojených sídel oddílu nenašlo cestu za kulturou. Je pouze 
spekulací, čím to bylo zaviněno, jestli termínem pro náš kraj ne-
zvykle brzkým nebo nedůvěrou, že fotbalisti dokáží zorganizovat 
něco kvalitnějšího než nějakou pijatiku. Nevadí, tato skutečnost nás 
neodradí a v další plesové sezóně se zavazujeme uspořádat 3. Ples 
FC Jiskra (bylo rozhodnuto o termínu 21. 1. 2012).

Nakonec se sluší poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli do 
bohaté tomboly.
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Velký úspěch gymnazistů v soutěži INTEL ASUS Školní ajťák
Letos na jaře proběhla poprvé soutěž INTEL ASUS Školní ajťák, 

které jsme se zúčastnili a z celostátního finále si Petr Urban dovezl 
krásné 4. místo. 3. - 5. listopadu 2010 proběhlo školní kolo druhého 
ročníku této soutěže. Do školního kola se přihlásilo celkem 3855 žáků 
z 67 škol. Z řad žáků králického gymnázia to bylo celkem 9 žáků (z 
oktávy: Martin Fedorčák a Lukáš Sedlák; ze septimy: Petr Urban, Filip 
Glazar, Miroslav Černohous a Monika Kozová; ze sexty Robert Veselý 
a z prvního ročníku Robin Koch a Jiří Opravil). Všichni vyplnili on-li-
ne test, který se týkal výpočetní techniky. Na testové otázky odpověděli 
velmi dobře, protože všichni obsadili místa v první padesátce a navíc 
hned šestice z nich skončila do 20. místa a postoupila do finále, které 
stejně jako na jaře proběhlo v Praze v herně Battle Zone.

V pražském finále se nejvíce dařilo Robertu Veselému, který 
obsadil 1. místo a stal se tak celkovým vítězem soutěže. F. Gla-
zar skončil sedmý, P. Urban osmý, J. Opravil čtrnáctý, M. Kozová 
patnáctá a M. Černohous šestnáctý. Robert získal za první místo 
celou řadu cen – pro sebe širokoúhlý LCD monitor, pro svoji třídu 
výlet na motokáry do KART Areálu na Černém Mostě v Praze a pro 
školu 20 klávesnic a 20 myší k počítačům. Ani Filip a Petr neodešli 
s prázdnou, protože vyhráli počítačové hry. Všichni finalisté pak 
obdrželi dárkové balíčky od sponzorů soutěže. Více o soutěži se 
dozvíte na webových stránkách pořadatele: www.grunex.com.

Všem žákům, kteří se zúčastnili školního on-line kola a zejména 

Vítězná trojice soutěže INTEL ASUS Školní ajťák (Robert 
Veselý uprostřed).
pak šestici reprezentantů v pražském finále, bych chtěl poděkovat za 
příkladnou reprezentaci školy a její prezentaci v této soutěži, která 
byla věnovaná výpočetní technice a moderním technologiím. 

Mgr. Martin Tyč, zástupce ředitele školy

Výsledky maturitní generálky (MAG´10) na králickém gymnáziu
Ve dnech 11. až 13. října proběhla, tak jako 

na všech ostatních středních školách ukončo-
vaných maturitou, na králickém gymnáziu 
Maturitní generálka (MAG´10). Zúčastnilo se 
jí všech 17 žáků maturitního ročníku. Vykonat 
museli minimálně dvě povinné zkoušky a 
navíc si mohli zvolit ještě třetí, nepovinnou 
zkoušku. První povinná zkouška byla z čes-
kého jazyka a literatury, u druhé mohli žáci 
volit mezi cizím jazykem (anglický nebo 
německý jazyk) a matematikou. Jako třetí 
nepovinnou zkoušku si mohli opět zvolit cizí 
jazyk nebo matematiku. U všech tří zkoušek 
si navíc volili v jaké úrovni obtížnosti (zá-
kladní nebo vyšší) je vykonají. Zkouška z 
češtiny měla dvě části (test a písemná práce), 
u cizích jazyků také dvě části (test+poslech a 
písemná práce), u matematiky se psal pouze 
test. U češtiny i jazyků museli žáci uspět u 
všech částí zkoušky, aby uspěli i celkově. 
K vykonání těchto zkoušek se žáci přihlásili 
již v červnu.

U první, povinné zkoušky z češtiny, si 
všichni žáci zvolili vyšší úroveň obtížnosti. 
Aby žáci uspěli u testu, museli jej napsat na 
minimálně 45% a písemnou práci na mini-
málně 40% (tyto hodnoty jsou orientačně 
stanoveny pro „ostrou“ maturitu na jaře 
2011, proto jsme je orientačně použili i pro 
hodnocení úspěšnosti žáků u MAG´10). Po-
kud by byla použita tato kritéria hodnocení, 
tak by u zkoušky z českého jazyka neuspěli 
celkem 4 žáci, což je přibližně 23,5% žáků 
maturitního ročníku.

Druhá povinná zkouška již dopadla 
výrazně lépe. Zde neuspěl pouze jeden žák. 
Navíc jeden žák z důvodu nemoci nekonal 
druhou ani třetí zkoušku, takže je konalo pou-
ze 16 žáků. Jak již bylo výše uvedeno, žáci si 
vybírali mezi cizím jazykem a matematikou. 
Vybrali si následovně: 7 žáků anglický jazyk 
ve vyšší úrovni obtížnosti (všichni uspěli), 
4 žáci anglický jazyk v základní úrovni 

obtížnosti (všichni uspěli), 1 žák německý 
jazyk ve vyšší úrovni obtížnosti (uspěl), 1 žák 
německý jazyk v základní úrovni obtížnosti 
(uspěl), 1 žák matematiku ve vyšší úrovni 
obtížnosti (uspěl) a 2 matematiku v základní 
úrovni obtížnosti (1 uspěl a 1 neuspěl). Sta-
tisticky lze říci, že u druhé povinné zkoušky 
neuspělo 6,25% žáků. U cizích jazyků bylo 
orientačně stanoveno, že na to, aby žák složil 
zkoušku, musí dosáhnout minimálně 40-45% 
bodů z testu a získat minimálně 40% bodů za 
písemnou práci. U matematiky byla hranice 
stanovena na 33%.

Třetí, nepovinná zkouška. Třetí zkoušku 
si navíc zvolilo celkem 16 žáků, tedy pouze 
jeden nevyužil možnosti vyzkoušet si co nej-
širší paletu předmětů. Nesložení této zkoušky 
však nemá vliv na celkový úspěch u maturitní 
zkoušky. Zde si 2 žáci vybrali anglický jazyk 
ve vyšší úrovni obtížnosti (oba uspěli), 2 an-
gličtinu v základní úrovni obtížnosti (rovněž 
oba uspěli), 1 žák německý jazyk ve vyšší 
úrovni obtížnosti (neuspěl), 9 žáků německý 
jazyk v základní úrovni obtížnosti (5 neuspě-
lo) a 1 žák si zvolil matematiku v základní 
úrovni obtížnosti a u této zkoušky uspěl.

Celkově lze říci, že u MAG´10 neuspěli 4 
žáci, z toho jeden ze dvou předmětů. Dluž-
no ale podotknout, že zkoušku z češtiny 
všichni vykonali ve vyšší úrovni obtížnosti, 
navíc konali všechny zkoušky bez speciální 
přípravy a navíc v době, kdy jim schází 
téměř celý školní rok učiva. Navíc neko-
nali třetí část zkoušky z češtiny a cizích 
jazyků, kterou je ústní zkouška, takže 
z výsledků generálky nelze vyvodit žádné 
zásadní závěry. Generálka sloužila hlavně 
pro vyzkoušení celkové logistiky zkoušek a 
funkčnosti technických zařízení a postupů, 
které jsou stanoveny maturitní vyhláškou. 
Žáci měli možnost si „beztrestně“ vyzkou-
šet jaké typy úloh jsou na ně připraveny 
u „ostré“ maturity. Z hlediska organizačního 

proběhla MAG´10 na gymnáziu bez větších 
problémů, protože pedagogové byli včas 
a v dostatečných počtech proškoleni pro 
výkon jednotlivých funkcí u zkoušek. Všem 
pedagogům, kteří se na generálce podíleli, 
bych chtěl poděkovat za její hladký průběh. 
I žákům patří dík za zodpovědný přístup ke 
zkouškám. Navíc v tuto dobu jsou již „Kostky 
vrženy“, jak praví motto letošních maturantů. 
Do 15. listopadu totiž odevzdali své přihlášky 
k jarní maturitě a do 30. listopadu byli přihlá-
šeni k jejich vykonání.

Mgr. Martin Tyč, zástupce ředitele školy
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Výchovný ústav, dětský domov se školou, 
základní škola a školní jídelna Králíky

pořádá

VÁNOčNí VýSTAVU
žákovských prací

dne 20. 12. 2010
od 8.00 do 13.00 hodin

v budově výchovného ústavu

Digitální příjem TV na Králicku

Klub Na Střelnici hledá zaměstnance na pracovní 
pozici UKLIZEč/KA. Jedná se o poloviční úvazek 
s nepravidelně rozvrženou pracovní dobou 
(často soboty a neděle). Středně těžká fyzická 
práce. Nástup 2. 1. 2011. Platové podmínky dle 
Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění. 
Nabídky zasílejte na e-mail strelnice@strelnice.
cz nebo na adresu Klub Na Střelnici, Karla 
Čapka 374, 561 69 Králíky, a to do 17. 12. 2010.

Odbor školství, kultury a tělovýchovy obdržel sdělení z technic-
kého oddělení České televize týkající se prověření kvality pozem-
ního digitálního příjmu. Přikládáme část odpovědi pana Ing. Karla 
Moulíka, CSc. Z odpovědi vyplývá, že digitální vykrývač na zlep-
šení digitálního signálu nebude vybudován. Měření úrovně signálu  
prováděl technik ČRa v průběhu dne, nebyl zohledněn nekvalitní 
příjem při špatném počasí. Úroveň digálního signál v našem regionu 
podle našeho názoru neodpovídá uváděným naměřeným hodnotám 
ve všech částech našeho regionu. Nezávislé měření v jedné lokalitě 
provedla firma Antény Motyčka Letohrad a tyto výsledky odpovídají 
„ne“kvalitě digitálního signálu tak, jak jsou avizovány obyvateli.  
Výsledky nezávislého měření budou předány na technické oddělení 
České televize k dalšímu řízení. 

Výtěžek z textu Ing. Karla Moulíka, CSc.: „Dobrý den, na základě 
výsledků měření, které jsme obdrželi od Českých Radiokomunikací, a.s., 
ze kterého vyplývá, že obyvatelé Vašeho města jsou pozemním digitálním 
signálem pokryti z 89 až 95%, viz příloha, a vyjádření Českých Radio-
komunikací, že jejich zákazníci zde nepožadují dokrytí, bylo rozhodnuto, 

digitální dokrývač sítě 1 v Králíkách nebude realizován.
Analogový převaděč programu ČT2 ponecháme v provozu do 

31.1.2011, převaděč programu ČT může být zapnut nejdéle do 
30.6.2012. S pozdravem, Karel Moulík“

Jak z dopisu vyplývá, dojde k vypnutí signálu ČT 2 v měsíci lednu 
2011. Prosíme o Vaše poznatky k úrovni vyílaného pozemního digi-
tálního signálu - tyto poznatky budou prostřednictvím odborné firmy 
předány na Český telekomunikační úřad.

Za odbor školství, kultury a tělovýchovy Jan Divíšek

Tříkrálová sbírka 2011
Výzva všem ochotným pomocníkům z králické farnosti a okolí. 

Chtěli bychom oslovit a vyzvat všechny, kteří mají chuť a odvahu 
pustit se do putování s betlemskou hvězdou. Zapojte se i vy aktivně 
do největší humanitární sbírky v České republice. Hledáme schopné 
vedoucí skupinek, kteří podle svého přání budou koledovat přímo ve 
své obci či v jiném přiděleném rajónu. Hlaste se na faře v Králíkách. 
Děkujeme předem za vaši ochotu.

farníci z Králík

OTEVŘENO
Po - Čt 10:00 - 22:00 hod
Pá - So 10:00 - 02:00 hod
Neděle  15:00 - 22:00 hod

Srdečně Vás zveme k příjemnému posezní do vkusně 
rekonstruovaných interiérů  vinotéky, restaurace, pizzerie U Chorvata. 
Nabízíme moravská a světová vína, výbornou pizzu, pivo.

Součástí provozovny je samostatný salónek pro nekuřáky. 
Prostředí vinárny je vhodné pro posezení s přáteli, pořádání rodinných 
oslav. Rádi Vás obsloužíme při pořádání podnikových a firemních 
vánočních posezení Vašich zaměstnanců a spolupracovníků. Na 
závěr roku připravujeme silvestrovské oslavy.

Místa lze rezervovat na telefonním čísle 728 844 953.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Říjen měsíc stromů
V měsíci říjnu proběhla v naší mateřské škole soutěž na téma 

,,Říjen měsíc stromů“. Soutěž proběhla ve spolupráci rodičů a 
občanů Prostřední Lipky. Všechny výrobky dětí byly po celý 
měsíc vystaveny v místní prodejně ZEOS. Děkujeme všem 
občanům, kteří svým hlasem podpořili výrobky dětí a tím 
vybrali tři nejzajímavější výrobky. Všechny děti byly za pěkné 
nápady a snahu odměněny sladkostmi od pana J. Čižmára.

MŠ Prostřední Lipka paní učitelky a děti

1. ročník Drápalíkova Krákokrosu
Dne 16. října 2010 proběhl ve VÚ, DDŠ, 

ZŠ a ŠJ Králíky 1. ročník sportovně – zá-
bavné soutěže, kterou organizátoři ze strany 
místních pedagogických pracovníků nazvali 
„Drápalíkův Krákokros“. Celá akce byla 
rozdělena do dvou na sobě nezávislých částí. 
Hlavní část - samotný závod - byl realizován 
na  zahradě a dalších sportovištích patřících 
k areálu dětského domova se školou. Ved-
lejší, ale neméně důležitá část akce - drobné 
zábavné soutěže pro děti - probíhala v tělo-
cvičně zařízení.

Hlavní závod spočíval v tom, že tříčlenná hlídka společně koulela 
před sebou pneumatiku a na jednotlivých stanovištích tratě pak 
plnila další disciplíny – střelba ze vzduchovky, hod granátem, hod 
na plechovky a překvapení organizátorů tzv. „Drápalíkovy chů-
dy“ (dřevěné lyže pro tři osoby, na kterých trojice prošla předem 
vytyčenou trať).

I přes nezvykle krátkou dobu od vyhlášení po ukončení možnosti 
prezentace k závodu se na startu sešlo celkem 21 tříčlenných hlídek 
z 11ti domovů. Soutěžily ve věkových kategoriích – žáci, mladší 
dorost, starší dorost a to vždy ještě rozlišeny na dívky a chlapce. 
Pozvánka k závodu byla uveřejněna i v časopise pro dětské ústavy 
- Zámeček.

Vedlejší část závodu, jak už bylo výše uvedeno, byla realizována 

v místní tělocvičně, kde pod zkušeným dozorem děti za drobné 
ceny plnily zadané úkoly, které byly zaměřené zejména na jejich 
šikovnost a obratnost. Zde je nutno podotknout, že tato část akce 
byla velmi oblíbena a navštěvována nejen mladšími, ale i staršími 
dětmi a v nejednom případě i vychovateli.

Ačkoli se organizátoři závodů předem obávali nepřízně počasí, 
vše nakonec dopadlo na výbornou. Samotné vyhlášení výsledků 
všech kategorií i dvou zvláštních - nejmladšího účastníka a účastnici 
závodu proběhlo venku za téměř vysvitujícího sluníčka před budo-
vou ústavu za přítomnosti všech soutěžících družstev, doprovodů 
pedagogických pracovníků, organizátorů, diváků a v neposlední 
řadě i místostarosty města Králíky - Bc. Čestmíra Doubravy, který 
osobně asistoval u předávání cen. Drobné ceny zajištěné od spon-
zorů si odvezla všechna soutěžící družstva, včetně originální ručně 
dělané pamětní medaile s logem závodu.

Vzhledem k tomu, že hodnocení akce zúčastněnými ústavy bylo 
více než povzbudivé, rozhodli se organizátoři závodu, že v září 2011 
uspořádají 2. ročník Drápalíkova Krákokrosu.

Závěrem bychom rádi poděkovali ústavům, které se akce zú-
častnily: VÚ Brandýs nad Orlicí, DDŠ Kostelec nad Orlicí, DD 
Olomouc, VÚ Chvalčov, VÚ Šumperk, VÚ Střílky, DDŠ Chrudim, 
VÚ Nový Jičín, DDÚ Bohumín, VÚ Žulová a v neposlední řadě 
i zaměstnancům DDŠ Králíky za pomoc při hladkém průběhu 
závodu.

Bc. Aleš DVOŘÁK, za organizátory závodu – vychovatel
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20. 10.
Město Králíky jako vlastník dotčené-

ho pozemku p.p.č. 2074/8 v k.ú. Králíky 
souhlasí s umístěním navrhované stavby 
– „Stavba garáže na p.p.č. 419 v k.ú. 
Králíky“ manželů Šestákových, bytem 
Králíky, tj. souhlasí s přesahem požár-
ně nebezpečného prostoru na veřejné 
prostranství.

RM ukládá MO pozvat všechny ža-
datele o prodej pozemku p.p.č. 1822/52 
v k.ú. Králíky na jednání ZM. Zároveň 
RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 
1841/16 v k.ú. Králíky za kupní cenu 
70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a ukládá MO předložit na jednání ZM 
záměr prodeje pozemku.

RM ukládá MO pozvat všechny ža-
datele o prodej pozemku p.p.č. 570/30 
v k.ú. Králíky na jednání ZM.

RM schvaluje zprostředkovatelskou 
smlouvu na prodej nemovitostí areálu 
bývalého hraničního přechodu v Dolní 
Lipce se společností RHINOCEROS, 
a.s., se sídlem Most, za nabídkovou 
kupní cenu 5.507.840 Kč.

27. 10.
RM schvaluje vypracování projektové 

dokumentace na výstavbu garáží (17 
stání) v ul. Na Mokřinách v Králíkách 
panem Bartoněm, Mlýnice, na náklady 
města Králíky, a to na základě požadav-
ku budoucích investorů stavby. Zároveň 
RM ukládá MO veškeré náklady na pří-
pravu lokality k výstavbě garáží započí-
tat do kupní ceny pozemků (kupní cena 
stanovena na 1 stání), poté předložit na 
jednání ZM prodej pozemků.

RM schvaluje krátkodobý pronájem 
nebytového prostoru – zasedačky v čp. 
316 v Králíkách pro sdružení PRO-BIO 
Svaz ekologických zemědělců, Šumperk 
dne 19. 1. 2011 za nájemné 500 Kč/
den + DPH.

RM schvaluje podnájem pozemku 
p.p.č. 3546 v k.ú. Králíky za účelem 
zemědělské činnosti manželům Podzim-
kovým, Dolní Hedeč, Králíky.

RM schvaluje předloženou  Smlouvu 
o výpůjčce mezi městem Králíky a TJ 
Jiskra Králíky o.s., Králíky, Nádražní na 
dlouhodobý hmotný majetek – víceúče-
lový stroj JOHN GATOR XUV 850 D, 
inv. č. 0012, v hodnotě 898.830 Kč.

RM schvaluje znění výzvy k předlo-
žení cenové nabídky na výběr zhotovi-
tele stavby: „Zateplení bytového domu 
658, V Bytovkách, Králíky“ a zároveň 
schvaluje seznam firem, kterým bude 
výše uvedená výzva zaslána: Agile, 
spol. s r. o., Ústí nad Orlicí, Agrostav, 
a. s., Ústí nad Orlicí, AP stavby, s. r. o., 
Opočno, Boss, s. r. o., Vysoké Mýto, 
D+K pokrývačství, s. r. o., Ústí nad Or-

licí, Drup, s. r. o. Lanškroun a Elestav, 
s. r. o., Vysoké Mýto. 

RM odkládá bod č. 1 na příští jednání 
RM a ukládá starostce města provést ve 
spolupráci s vedoucí finančního odboru 
a vedoucím odboru ŠKT analýzu roz-
počtu PO. RM schvaluje převod částky 
Kč 32.000,- z provozních prostředků 
přidělených příspěvkové organizaci 
Gymnázium a základní škola Králíky 
v rámci rozpisu rozpočtu pro rok 2010 
na platy zaměstnanců PO.

RM schvaluje program ustavujícího 
zasedání ZM dne 8. 11. 2010. 

29. 10.
RM schvaluje změnu termínu ustavu-

jícího zasedání ZM na 15. 11. 2010. 

3. 11.
Město Králíky jako účastník územní-

ho řízení souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. 
e) stavebního zákona se stavebním zá-
měrem – „změna připojení kanalizační 
přípojky do hlavní kanalizace, zrušení 
septiku u čp. 841 - 843 na p.p.č. 1082/2 
v k.ú. Králíky“ a zároveň jako vlastník 
pozemku souhlasí s prováděnou stavbou 
Společenství vlastníků jednotek domu 
Nádražní čp. 841, čp. 842, čp. 843 
v Králíkách.

RM schvaluje ukončení nájemního 
vztahu k nebytovému prostoru – lékárně 
v čp. 3 na Velkém náměstí v Králíkách 
s panem Novákem, Králíky, a to do-
hodou ke dni kolaudace nutných sta-
vebních úprav lékárny pravděpodobně 
k 31. 3. 2011.

RM schvaluje záměr pronájmu ne-
bytového prostoru – lékárny v čp. 3 na 
Velkém náměstí v Králíkách za účelem 
provozování stávajícího zdravotnického 
zařízení za stávající nájemné ve výši 
91.565 Kč/rok, a to nejdříve od 1. 4. 
2011. Po dokončené rekonstrukci do-
jde k přepočtu nájemného dle skutečně 
užívané plochy. 

RM schvaluje rozpočtové opatření 
číslo 1629, 10042 a 75573 přidělená 
městu Králíky rozhodnutím Krajského 
úřadu Pardubického kraje a resortních 
ministerstev a interní rozpočtové opat-
ření číslo 0510, kterými se zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výda-
jích o částku 2.111.178 Kč.

RM přijímá nabídku firmy V - Elek-
tra, s.r.o., Velké Meziříčí, na dodávku 
elektřiny pro město Králíky a organiza-
ce jím zřízené nebo založené.

RM vylučuje nabídku firmy LAMA 
INVESTMENTS, a.s., Hradec nad Mo-
ravicí ze zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku „Dodávka zemního plynu pro 
město Králíky, příspěvkové organizace, 
jejichž zřizovatelem je město Králíky 

a obchodní společnost, kterou město 
Králíky zřídilo“ z důvodu nesplnění 
základních kvalifikačních předpokladů 
dle § 53 odst. 1 písm. l) a m) zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

RM přijímá nabídku firmy United 
Energy Trading, a.s., Praha 1, na dodáv-
ku plynu pro město Králíky a organizace 
jím zřízené nebo založené.

10. 11.
RM doporučuje prodej pozemku 

p.p.č. 3784 a část pozemku p.p.č. 3792 
v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem a ukládá 
MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje pozemku.

RM doporučuje prodej pozemků p.p.č. 
226/6 v k.ú. Králíky za kupní cenu 100 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
p.p.č. 225/1 v k.ú. Králíky za kupní cenu 
280 Kč/m2 + náklady spojené s převo-
dem a ukládá MO předložit na jednání 
ZM záměr prodeje pozemků.

Město Králíky jako vlastník soused-
ního pozemku p.p.č. 1289 v k.ú. Horní 
Lipka souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) 
stavebního zákona se stavebním zámě-
rem – „přístavba pergoly ke stávající 
stavbě do 25 m2 (prodloužení o 1,30 m) 
na p.p.č. 316/1 v k.ú. Horní Lipka“ man-
želů Lučanových, bytem Horní Lipka, 
Králíky a nemá k němu připomínky. 

Město Králíky jako vlastník soused-
ních pozemků p.p.č. 1841/1 a 126/1  
v k.ú. Králíky souhlasí dle § 104 odst. 
1 stavebního zákona se stavebním zámě-
rem - „novostavba rodinného domu na 
p.p.č. 1841/9 v k.ú. Králíky“ pana Roha 
a slečny Žižkové, oba bytem Králíky. 

RM neschvaluje záměr pronájmu části 
pozemku p.p.č. 2072/27 v k.ú. Králíky 
za účelem zřízení zahrady.

RM doporučuje zrušení usnesení 
ZM/2008/10/156 ze dne 08.12.2008 
a doporučuje směnu pozemku p.p.č. 
550/9 v k.ú. Dolní Lipka ve vlastnictví 
města Králíky za kupní cenu 170 Kč za 
pozemky st.p.č. 78 a p.p.č. 550/10 v k.ú. 
Dolní Lipka ve vlastnictví ČD, a.s., za 
kupní cenu 24.650 Kč, rozdíl kupní ceny 
ve výši 24.480 Kč uhradí město Králíky. 
Zároveň RM ukládá MO předložit na 
jednání ZM záměr směny pozemků.

RM schvaluje změnu místních a 
pomístních názvů v k.ú. Horní Lipka, 
které budou součástí operátu digitální 
katastrální mapy.

RM schvaluje smlouvu o dílo na 
vypracování studie lokality Skřivánek 
Králíky a pověřuje starostku jejím 
podpisem.

RM schvaluje navýšení kapacity 
u MŠ Králíky, Červený Potok, okr. 
Ústí nad Orlicí (pracoviště Prostřední 
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Lipka) pro školní rok 2010/2011 o 1 
dítě, celkem 25 dětí.

RM schvaluje navýšení závazných 
ukazatelů přidělovaných zřizovatelem 
příspěvkové organizaci Gymnázium a 
základní škola Králíky na zajištění dofi-
nancování mezd ve výši Kč 122.000,-.

RM schvaluje použití finanční částky 
Kč 6.000,- na přípravu a zhotovení ná-
stěnných kalendářů se zaměřením NPR 
Králický Sněžník a souhlasí s užitím 
znaku města v popisné části nástěnného 
kalendáře.

RM schvaluje pořízení fotografické 
dokumentace na DVD zachycující vý-
voj města Králíky od konce 50-tých let 
do současnosti v hodnotě Kč 5.000,- a 
pověřuje vedoucího OŠKT zajistit pří-
pravu podkladů pro zajištění nákupu.

RM schvaluje Dodatek smlouvy č. 
1 ke Smlouvě o financování z Fondu 
mikroprojektů v Euroregionu Glacensis 
v rámci Operačního programu pře-
shraniční spolupráce Česká republika 
– Polská republika 2007 – 2013 číslo 
CZ-3.22./3.3.02/09.01145 „Mládež 
oživuje kašny příhraničí“ uzavřené dne 
7. 10. 2009.

RM schvaluje navýšení kapacity u MŠ 
Králíky, Červený Potok, okr. Ústí nad 
Orlicí (pracoviště Červený Potok) pro 
školní rok 2010/2011 o 3 děti, celkem 
27 dětí.

RM Králíky schvaluje Smlouvu o vý-
půjčce kontejnerů s firmou EKO-KOM 
a. s. a pověřuje starostku jejím podpisem 
včetně podpisu předávacího protokolu. 

RM souhlasí s prodloužením hodiny 

nočního klidu na 03:00 hod., a to v 
souvislosti s pořádáním plesu v Klubu 
Na Střelnici v Králíkách, dne 20. 11. 
2010, a to za splnění následujících 
podmínek:

pořadatel je povinen zabezpečit akci 
dostatečným počtem pořadatelů; 

pořadatel akce musí v souladu s OZV 
č. PP/84/V/2009, 1/2009, o podmínkách 
k zabezpečení požární ochrany při ak-
cích, kterých se zúčastňuje větší počet 
osob, zabezpečit veškeré náležitosti 
plynoucí z citované právní úpravy tak, 
aby předešel vzniku požárních rizik; 
pořadatel je povinen vhodnými opatře-
ními minimalizovat především vibrace 
a hlukové imise působící na okolí akce 
tak, aby nebyla překročena zákonem 
stanovená mez.

Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 8 konaného dne 15. listopadu 2010

Přítomní členové zastupitelstva měs-
ta: Hejtmanský Vladimír, JUDr. Ježek 
Milan, Juránek Arnošt, Ing. Kosuk Roman, 
Mgr. Krabec Dušan, Křivohlávek Ladislav, 
Mgr. Kubíček Vlastimil, Mlynář Jan, 
Morong Pavel, Mgr. Nesvadba Zdeněk, 
Ponocná Jana, MUDr. Rýcová Eva, Ing. 
Pavel Strnad, Ing. Tóth Ladislav, Vyšohlíd 
Antonín.

Za MěÚ: Ing. Bouška Miroslav, Prau-
sová Jitka, Ing. Švéda Roman.

Program jednání:
1. Slib člena zastupitelstva
2. Určení ověřovatelů zápisu 
3. Volba starosty města
4. Volba místostarosty 
5. Volba členů Rady města

1. - 2. Slib člena zastupitelstva, určení 
ověřovatelů a zapisovatelky

Slavnostní zahájení zahájila paní Jana 
Ponocná přivítáním občanů a následně 
předala slovo panu Hejtmanskému, který 
jako nejstarší zastupitel řídil ustanovující 
shromáždění až do volby starosty/starost-
ky. Slib zastupitele přednesl veřejně pan 
Vladimír Hejtmanský, následně zastupite-
lé podepsali slib zastupitele města Králíky. 
Po provedení tohoto nezbytného úkonu 
zastupitelé schválili ověřovatele zápisu a 
zapisovatelku tohoto ustanovujícího shro-
máždění. Ověřovateli zápisu byli schvá-
lení pan  P. Morong a pan A. Vyšohlíd. 
Zapisovatelkou zápisu byla schválena paní 
J. Prausová. Před vlastním provedením 
volby výkonných orgánů byl zastupiteli 
schválen způsob hlasování zastupitelů – 
veřejně (aklamací) a to jak elektronicky, 
tak zvednutím ruky. Po stavení způsobu 

hlasování schválili zastupitelé program 
jednání zastupitelstva.

3. Volba starosty města
Zastupitelstvo zvolilo paní Janu Ponoc-

nou starostkou města Králíky pro volební 
období 2010 – 2014.

4. Volba místostarosty 
Zastupitelstvo nezvolilo pana Ing. Pavla 

Strnada místostarostou města Králíky pro 
volební období 2010 – 2014.

Zastupitelstvo nezvolilo pana Ing. Ladi-
slava Tótha místostarostou města Králíky 
pro volební období 2010 – 2014.

Zastupitelstvo nezvolilo pana Mgr. Du-
šana Krabce místostarostu města Králíky 
pro volební období 2010 – 2014.

Zastupitelstvo zvolilo pana Antonína 
Vyšohlída místostarostu města Králíky pro 

volební období 2010 – 2014.
5. Volba členů Rady města
ZM zvolilo pana Ing. Ladislava Tótha 

členem RM Králíky pro volební období 
2010 – 2014.

ZM zvolilo pana Jana Mlynáře členem 
RM Králíky pro volební období 2010 – 
2014.

ZM nezvolilo pana Ing. Pavla Strnada 
členem RM Králíky pro volební období 
2010 – 2014.

ZM/2010/08/148: ZM volí pana Mgr. 
Vlastimila Kubíčka členem RM Králíky 
pro volební období 2010 – 2014.

Výpis z jednání ZM provedla redakce 
KZ. Hlasování jednotlivých zastupitelů 
je uvedeno na www.kraliky.eu, sekce 
úřední deska.
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PŘíLOHA - ZMĚNA TIŠTĚNÉHO JíZDNíHO ŘÁDU
Po zadání sazby zpravodaje do tiskárny došlo ke změně u dvou autobusových linek.
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POZOR možná změna JŘ u autobusových linek. Ve spolupráci s organizací OREDO s.r.o. a KrÚ Pardubického kraje se 
řeší návrh řešení dopravy občanů do zaměstnání z Boříkovic do Červené Vody v ranních hodinách. Je možné, že dojde ke 
změnám v odjezdech u některých linek včetně jejich možného přetrasování. Konkrétně se jedná o linky č. 700969/3 (změna 
trasy a času odjezdu z Králík na 05:20 - jízda přes Boříkovice), 700969/9 (změna trasy - jízda přes Orlici), 700968/1 (časová 
změna u odjezdu z výchozí stanice - návaznost na odjíždějící spoj č. 700969/3).
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Bohoslužby na Hoře Matky Boží vánoce/silvestr 2010
Datum Svátek Čas Druh Kdo slouží
24. 12. 2010 Štědrý den 24:00hod mše svatá P. Mgr. Stanislav Přibyl CSsR.
    Provinciál redemptoristů
25. 12. 2010 narození Páně 8:30hod mše svatá P. Mgr. Stanislav Přibyl CSsR.
 1. svátek vánoční 10:00hod  Provinciál redemptoristů
26. 12. 2010 sv. Štěpán 8:30hod mše svatá  P. Mgr. Stanislav Přibyl CSsR.
 Svátek Svaté rodiny 10:00hod  Provinciál redemptoristů
1. 1. 2011 Nový rok 8:30hod mše svatá P. Josef Michalčík CSsR.
 Matky Boží Panny Marie 10:00hod mše svatá P. Josef Michalčík CSsR.
2. 1. 2011 neděle 8:30hod mše svatá P. Josef Michalčík CSsR.
 Sv. Basil Veliký 10:00hod mše svatá P. Josef Michalčík CSsR.

Malí žáčkové rozmávali celou velkou Prahu
Jelikož v pátých třídách probíráme ve 

vlastivědě hlavní město Praha, paní učitel-
ky se rozhodly, že nám toto krásné město 
představí na vlastní oči.

Výlet to byl legrační. V autobuse jsem 
seděla hned za paní učitelkou Severýnovou 
a Michaličkovou. Skoro všichni poslouchali 
písničky. Cesta tam a zpátky trvala dohro-
mady asi sedm hodin. Když jsme projížděli 
Prahou, byla jsem úplně ohromená. Tolik 
nádherných domů a tak velké město jsem 
v životě neviděla. Autobus zastavil u hlav-
ního nádraží a my vystoupili a vydali se 
na cestu. Nejprve jsme šli na Václavské 
náměstí k soše svatého Václava, kde jsme 
se hromadně vyfotili. Po skupinkách jsme 
chodili do Mc Donalda koupit si nějaké 
dobroty. Vedle u stánku jsem zakoupila 
i nějaké pohledy. Strávili jsme na tomto 
místě asi hodinu. Pak jsme šli ulicí kolem 
mnoha zlatnictví až na Staroměstské ná-
městí k orloji. Celé náměstí jsme prošli, 
vyfotili si i památník J. Husa a Týnský 
chrám. Všude byla spousta cizinců a také 
divných lidí, kteří nabízeli různé předměty 
na prodej. Jeden Číňan se k nám dokonce 
přidal při focení. 

Odtud jsme šli na Karlův most. Na jeho 
začátku nás paní učitelky vypustily a řekly 
nám, že se za 20 minut sejeme na konci 
mostu. A tak jsem šla. Šla jsem s Káťou 
a fotila každou sochu. Byli tu malíři, mu-
zikanti (těm jsem dala 7kč), obchodníci a 
jedna paní, co zpívala strašně falešně. Na 
konci mostu jsem si šla koupit pohledy. Šli 
jsme na Pražský hrad. Je to docela dost do 
kopce. Ten výhled, to ale byla nádhera. Hrad 
byl obrovský. Vojáci u brány se nemohli 
hýbat. Jednoho jsem pozdravila, ale on jen 
mrkal. Na hradě byla tři nádvoří, kašny a 
sochy. Uviděla jsem chrám svatého Víta a 
byla jsem opět ohromená. Má mnoho věží 
a je hodně vysoký. Fotila jsem jako divá. 
Paní učitelka řekla, že se uvnitř nesmí jíst 

a nemělo by se fotit. Vešli jsme. Chrám byl 
vysoký a dlouhý. Viděla jsem, že všichni 
fotí, tak jsem si pár fotek udělala taky, ale 
vždycky jsem foťák rychle schovala pod 
bundu. Byla to prostě legrace. A už jsme 
byli zase venku. Paní učitelky nám daly 
na nádvoří ještě patnáct minut rozchod na 
zakoupení suvenýrů (koupila jsem si ještě 
nějaké pohledy a cestovní známku.). 

Pomalu se blížil čas odjezdu, vydali 

jsme se tedy k autobusu. Mezitím, co jsme 
čekali až přijede, seděla jsem na zábradlí a 
asi metr ode mě jezdily tramvaje. Mávali 
jsme jim. Mávali jsme i autům. A lidé v nich 
nám také mávali a troubili na nás. Konečně 
náš autobus přijel. Nastoupili jsme a dívali 
se z oken, jak Praha mizí v dáli. Příjemně 
utahaní jsme si sdělovali zážitky.

Dle předlohy slohové práce Žanety 
Neprašové

Zkvalitnění služby - RTG pracoviště červená Voda
V nedávné době byla dokončena digitalizace RTG pracoviště v Červené Vodě. Nová 

technologie znamená výrazné zlepšení diagnostiky pro ošetřující lékaře. Jak nás informoval 
pan Mgr. Petr Máca, v našem bývalém okrese jsou zatím takto vybavené jenom celkem tři 
pracoviště. Digitalizace znamená to, že dochází jednak k časové úspoře (není potřeba zho-
tovovat klasické velké negativy, při výkonu je obraz pořízen do PC), jednak při následném 
lékařském výkonu má lékař mnohem lepší možnosti při práci s digitálním snímkem.

Investice do nového vybavení byla značně nákladná a bohužel není návratná. Ale nám 
všem přináší tato investice velmi významné zkvalitnění poskytované služby. 

Ordinační hodiny RTG pracoviště jsou uvedeny na www.radiodiagnostika.com, na 
těchto stránkách jsou také uvedeny ordinační hodiny RTG pracovišť v České Třebové 
a Lanškrouně. Telefonní kontakt na RTG v Červené Vodě: 465 626 105. Kromě výše 
uvedené služby se na pracoviště v Červené Vodě provádí základní i speciální vyšetření 
ultrazvukem (UZ, USG), např. vyšetření břicha, ledvin, měkkých tkání, štítné žlázy, cév 
dolních i horních končetin (tzv. Doppler).

Redakce KZ
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Zprávy z Emmičky
Po malé odmlce jsou tu opět zprávy od nás, z Mateřského 

centra Emma.
Na konci října proběhl, již tradičně, Halloweenský lampionový 

průvod. Sraz účastníků byl u ZŠ Moravská, kam děti i dospělí 
dorazili v hojném počtu, navzdory nepřízni počasí - silnému větru, 
který průvod provázel po celou dobu.

Vydali jsme se, za hlasitého zpívání, asi na půlhodinový 
průvod městem, cestou se děti naučily hallowenskou básničku 
na odehnání strašidel. Asi nejstrašidelnější okamžik děti zaži-
ly v Dlouhé ulici při příchodu k náměstí, kde zhasly lampy, a 
mohly se spolehnout pouze na světlo z lampiónů. Ale zvládly to 
dokonale! Na náměstí už je čekala jen zkouška paměti (zdali si 
pamatují básničku) a zkouška „zručnosti“(podepsat se jménem 
či zanechat znamení na listině odvahy). Odměna na ně čekala 
v podobě malého halloweenského strašidélka.

Na začátku listopadu jsme se s MC vypravili na dopolední 
setkání v městské knihovně, u příležitosti „Týdne knihoven“. Pro 

maminky i děti byly připraveny knižní novinky dětské beletrie, 
několik titulů odborné literatury z oblasti výchovy, na výstavce 
nechyběly knižní „pomocníci“ pro tvořivé ruce a ručičky. Také 
jsme se dozvěděli, jak si knížky půjčovat, jak vést děti ke čtení 
(konkrétní rady a tipy z kampaně Celé Česko čte dětem) a spoustu 
dalších zajímavostí, nejen ze světa knih. Z tohoto setkání vyply-
nula další společná setkávání MC v městské knihovně. Velké 
poděkování od nás patří paním knihovnicím za přípravu „první“ 
schůzky a za velmi vřelé přijetí!

Jinak nesmím zapomenout na pravidelné akce v MC EMMA - 
středeční setkávání v herně s programem a také na stále probíhající 
kroužek pro děti v Dílně Emma- Angličtina Emmám (v úterý, středu 
a čtvrtek). Pomalu se rozloučíme s podzimními lekcemi Keramiky 
pro dospělé a děti a budeme se 
těšit na další kurzy na jaře 2011.

Tímto se s vámi loučíme. 
Děkujeme všem, kteří nám v 
letošním roce pomáhali.

Přejeme všem příjemnou 
dobu adventní, pohodové vá-
noční svátky a v novém roce 
2011 se těšíme na shledanou!

Za MC Emma
Justýna Švandová
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Hledáme
páníčky

Služby města Králíky s.r.o. zajiš-
ťují odchyt toulavých psů na území 
města. V současné době jsou v ob-
jektu králické čističky odpadních 
vod umístěni zde vyfocení psi, které 
je možno si přisvojit. S nalezenými 
psy je možno se seznámit a prohléd-
nout si je každý pracovní den od 8:00 
do 13:00 hod.

KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováč

Každou sobotu: 8:50 až 9:05 hodin
si na hřbitově v Králíkách

můžete objednat veškeré kamenické práce.
Tyto kamenické práce vám provedeme

i na okolních hřbitovech.
Příjem zakázek každý den - mobil 605 94 64 68

provozovna Potůčník (2km od Hanušovic - směr Jeseník)

Jezdecký klub Lipka o.s.
vyhlašuje malířskou SOUTĚŽ

na téma: Můj nejmilejší zvířecí kamarád
Nakreslete nám vaše nejoblíbenější zvířátko na velikost papíru A4.

Na zadní stránku nezapomeňte uvést:
celé jméno, věk autora, kontakt (na rodiče).

Soutěž bude rozdělena do dvou kategorií: 4 – 8 let a 9 – 13 let.
Své obrázky zasílejte poštou na adresu: JkLipka, Prostřední Lipka 
92, 56169 Králíky nebo nám je můžete předat osobně v JkLipka.
Kreslit můžete od 1. 12. 2010 do 5. 2. 2011. Z obou kategorií bude 
vybráno 10 nejlepších obrázků, jejichž autory odměníme návštěvou 
Jezdeckého klubu a jízdou na koni. Výsledky soutěže budou zveřejněny 
v březnovém Králicku a na stránkách klubu www.jklipka.estranky.cz.
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Žáci ze ZŠ v červené Vodě se připojili k pokusu o světový rekord
Největší galerie znaků měst a obcí čR vyrobených z odpadových materiálů

Společnost EKO-KOM a.s. pořádá pokus o světový rekord, 
který by měl podpořit ekologické myšlení občanů a posílit 
správné nakládání s odpady. Rekordní pokus koordinuje a řídí 
pelhřimovská agentura Dobrý den. K rekordu je přihlášeno již 
více než 500 škol z celé republiky, jejichž seznam, stejně jako 
mnoho dalších podrobností o pokusu najdete na www.znaky-
mestaobci.cz. Galerie znaků měst a obcí bude díky spolupráci se 
společností Veletrhy Brno a.s. sestavena 13. ledna 2011 v rámci 
veletrhu GO a Regiontour 2011 v Brně. Díky webové adrese 
www.znakymestaobci.cz bude zahrnovat i fotografie znaků, 
které v Brně vystaveny nebudou. K tomuto rekordnímu pokusu 
se přihlásila také naše Základní škola a mateřská škola Červená 
Voda, okres Ústí nad Orlicí.

Do výroby znaku naší obce se s chutí pustili Ekoláci, kteří 
pracují v nepovinném předmětu Ekologické praktikum. Patnáct 
žáků ze 6. až 9. třídy pod vedením paní učitelky Evy Veselé se na 

výrobě podílelo po dobu šesti 
týdnů. Mladší žáci zajišťovali 
především sběr víček a jejich 
třídění podle barev, starší se 
podíleli na návrhu pracovního 
postupu a samotném lepení. 
Ačkoliv znak tvořila jen malá 
skupina žáků, fandila nám celá 
škola. Spolužáci od první do 
deváté třídy pomohli se sběrem 
víček z PET lahví a nasbírali 
několikanásobně větší množství, 
než bylo potřeba. Protože jsme se s výrobou přemístili do školních 
dílen, kde současně probíhal sběr elektrospotřebičů v rámci projek-
tu „Ukliďme si svět!“, sledovali, jak se nám daří mnozí spolužáci, 
učitelé i rodiče, kteří přicházeli do školy se sběrem. 

Občas jsme se u práce přeli, taky se něco nepovedlo a museli 
jsme víčka lepit znovu, ale výsledek stojí za to. Máme radost, 
že jsme úkol dokončili včas a že jméno naší školy bude zapsáno 
do České knihy rekordů.

Naše ZŠ a MŠ Červená Voda má v oblasti ekologické výchovy 
spoustu zkušeností. Jsme již podruhé nositeli titulu „Ekologická 
škola 1. stupně Pardubického kraje“, v krajské soutěži Zelený 
ParDoubek jsme se již dvakrát úspěšně umístili v kategorii 
základních škol (2. místo) i v absolutním pořadí všech škol (5. 
místo). V celostátní soutěži škol „Ukliďme si svět!“ ve sběru 
vysloužilých elektrospotřebičů, pořádané společností Elektrowin, 
a.s., jsme v loňském i letošním roce obsadili 1. místo. 

Eva Veselá, koordinátor EVVO ZŠ a MŠ Červená Voda
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Co možná nevíte o Vánocích
Tajemství betlémské hvězdy
Je hvězda, která podle Bible zazářila nad 

místem narození Ježíška, výplod lidské fan-
tazie, nebo skutečný astronomický úkaz? 

„Správný výklad našel patrně počátkem 
17. století proslulý německý astronom 
Johanes Kepler, který 17. prosince 1603 
pozoroval v Praze konjunkci, úhlové sblí-
žení planet Jupiteru a Saturnu,“ vysvětluje 
astronom Jiří Grygar v knize Věda a víra.

„Napadlo ho proto propočítat, kdy ke 

stejné konjunkci obou planet došlo v období 
kolem počátku křesťanského letopočtu, a 
zjistil, že se tak stalo v roce 7 př. n. l. do-
konce třikrát po sobě. Takový úkaz nemohl 
zajisté uniknout babylonským hvězdoprav-
cům, kteří o tom dokonce zanechali zprávu 
na hliněné tabulce objevené v roce 1925 
archeology. Podle těchto nezávislých údajů 
lez odhadnout, že se Kristus narodil nejspíše 
někdy v září roku 7 př. n. l., což vypadá na 
první pohled podivně, když křesťanský le-

topočet má mít za svůj počátek datum Kris-
tova narození Ve skutečnosti však historici 
vědí už dávno, že se Kristus musel narodit 
před počátkem letopočtu,“vysvětluje.

Jisté je, že hvězda, o které se píše v Bibli, 
nebyla kometa, jak ji často zobrazujeme. 
Tu namaloval poprvé italský malíř Giotto 
di Bondone na výjevu zrození Ježíška a 
inspiroval se kometou, kterou tehdy viděl. 
Byla to Halleyova kometa, ale ta ve sku-
tečnosti s betlémských výjevem nemá nic 
společného.

Proč Češi vyřezávají jesličky
V žádné jiné zemi lidé tak rádi nevyřezá-

vají betlémy jako v Čechách a na Moravě. 
Tvrzení, že vše zakázané láká nejvíce, tady 
platí na sto procent. Císař Josef II, totiž za-
kázal vystavovat betlémy v církevních pro-
storách, a tak si je lidé na truc začali dávat 
domů. Císařské dekrety označily betlémy za 
nedůstojné dětské hračky, které nemají co 
dělat v církevních objektech. Díky tomuto 
zákazu se v českých a moravských zemích 
rozvinula betlémářská tradice. A protože 
jsou Češi kutilové, biblické postavičky 
postupně nahrazovali postavami ze života 
svých měst a vesnic, Proto se v mnohých 
českých a moravských betlémech zobrazuje 
například ponocný, starosta či kovář.

Ivana Marečková

JAK PSÁT NOVOROčENKY?
Novoročenky bývají originální i vtipné, 

ale taky neosobní, strohé, chladné či přímo 
nevkusné a přezdobené.

Novoročenka, kterou posíláme svým 
přátelům, obchodním partnerům nebo kli-
entům, prozradí nejen náš vkus, ale i to, zda 
a jak moc si jich vážíme.

I když každý vnímá přání individuálně, 
několik pravidel, jak má vypadat dobrá no-
voročenka, existuje. Příliš vyzdobená přání 
působí nevkusně i neseriózně. Ta, která jsou 
psána stroze, neosobně, prozradí o pisateli, 
že k vám nemá žádný bližší vztah, že se 
vámi nehodlá zabývat více, než je nutné. 

Takové přání nikoho nezaujme, a proto si 
nikdo nezapamatuje, kdo je poslal. Mezi 
nepovedené novoročenky určitě zařadíme 
i ty příliš barevné nebo ty, které obsahují 
dlouhý, rozvláčný text psaný několika 
typy písma. 

Mile překvapí novoročenky osobně 
podepsané. 

Text by měl být jasný, výstižný, nápaditý 
a humorný. Může být osobní, ale rozhodně 
nejsou vhodné důvěrností a různé „rádoby 
vtipné“ nevhodné poznámky, nudné říkanky 
a dlouhé básničky. 

Chcete-li, aby vaše novoročenka neskon-
čila v záplavě jiných a příjemce ji nepřehlé-
dl, pošlete ji včas.

z www.asistentka.cz vybrala a upravila
Ivana Marečková 

Jak budeme půjčovat v závěru roku 2010
Milí čtenáři, dovolujeme si vás upozornit, že zásoby čtiva na volné dny v závěru letošního 

roku si můžete naposledy doplnit 
• v oddělení pro dospělé a v čítárně 
 v pondělí 20. prosince od 9 – 12.00 a od 13.30 do 17.30 hodin  
• v oddělení pro mládež 
 v úterý 21. prosince od 13.00 do 17.00 hodin.

Od 22. prosince 2010 do 2. ledna 2011 včetně bude knihovna uzavřena.

Od pondělí 3. ledna 2011 bude platit opět obvyklá půjčovní doba. 

Přejeme vám všem hezké sváteční dny a milé chvilky s knížkami.

Pozvánka na
Vánoční jarmark

v Králíkách
19. prosince 2010

Městská knihovna a Partnerský spolek 
z Králík zvou všechny, kteří přijdou 
19. prosince prožít hezké dopoledne na 
Vánočním jarmarku na Velkém náměstí 
v Králíkách, k našemu společnému 
stánku. Pro každého, kdo se u nás za-
staví, připravujeme malé dárečky a něco 
dobrého na zub.

Knihovnice a členové Partnerského 
spolku se těší na hezkou poslední ad-
ventní neděli.

Tříkrálová sbírka 2011
V prvních lednových dnech proběhne 

již tradičně v našich obcích a městech  
Tříkrálová sbírka. Tři králové opět přijdou 
s přáním pokoje vašemu domu (písmena 
K+M+B nade dveřmi) a dají vám také mož-
nost zapojit se prostřednictvím organizací 
Charit do pomoci potřebným lidem. Jsme 
rádi, že tříkrálová sbírka si získala vaši 
důvěru, a že také díky ní se nám daří udržo-

vat a rozšiřovat naše 
služby. Loni se nám 
např. podařilo ote-
vřít kontaktní místo 
občanské poradny ve 

Vysokém Mýtě nebo zavést službu domácí 
hospicové péče.

Loňská TS byla použita v souladu se zá-
měry na financování provozních a materiá-
lových nákladů charitních služeb a projektů 
a na přímou pomoc. Kromě toho bylo 10 % 
z výtěžku posláno jako humanitární pomoc 
Indii a Haiti.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2011 bychom 
rádi použili na zakoupení automobilu pro 
charitní ošetřovatelskou službu a domácí 
hospicovou péči, na materiálové vybavení 
nového charitního centra sociálních služeb 
v Lanškrouně, na opravy budovy Centra 
pod střechou v Letohradě, na provozní a 
materiálové náklady občanské poradny, 
osobní asistence, RC Horní Sloupnice, na 
fond rozvoje nových projektů a k přímé 
pomoci.

Děkujeme vám všem, kdo koledníky 
přijmete i tentokrát. 

Bližší informace naleznete v Charitních 
aktualitách, které roznášejí koledníci nebo 
na www.uo.caritas.cz

Přejeme vám hezké Vánoce a klidný, 
nadějný rok 2011.

I. Marková, Oblastní charita Ústí n. O.
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Společenská kronika

ŽIVOTNí JUBILEA
Své životní jubileum v měsíci prosinci oslaví tito občané.

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“
89 let - Jarmila Reichlová
85 let - Marie Krejčová
82 let - Jaroslav Maixner
81 let - Jaroslav Pešek
80 let - Marie Kandráčová,
 - Jitka Pešková,
 - Věra Srbecká,
 - Josef Kopecký
77 let - Ludovít Belanský,
 - Miroslav Brůna,
 - Jaroslava Litviková
76 let - Marie Homolová,
 - Anna Stránská
75 let - Marie Dušková,

75 let - František Hovad
74 let - Zdeňka Strnadová,
 - Gertruda Neoralová
73 let - Anna Beranová,
 - Jan Černohous,
 - Etelka Kyllarová,
 - Blanka Poláková
72 let - Danuška Kubů
71 let - Vladimír Dostál
70 let - Dieter Pachel,
 - Josef Faltus,
 - Jan Křivohlávek,
 - Aleš Klohna,
 - Eva Šimánková

Vážení rodiče, pokud máte zájem o zveřejnění Vašeho právě narozeného děťátka v mě-
síčníku Králický zpravodaj, přijďte na Městský úřad, Karla Čapka 316, evidence obyvatel, 
s rodným listem dítěte.                 Jana Panchártková, Odbor vnitřních věcí MěÚ Králíky

Uvedené informace jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Rubriku NAROZENÍ dočasně nezveřejňujeme z důvodu kolize se zák. č. 101/2000 Sb.

Marie Marušková, Ludmila Faltusová, Marie Pražáková, Marta Nýdecká, Věra Peřinová

ÚMRTí                 „S láskou budeme vzpomínat.“

Stomatologické služby
Oblast červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žamber-

ka a Lanškrouna - Ordinační hodiny - sobota, neděle, svátky 8 - 11 hod
POZOR!! Případné změny jsou k dispozici na Poliklinice Žamberk tel.: 465 676 811 

a internetové adrese www.pardubickykraj.cz, konkrétně v sekci: Krajský úřad/Informa-
ce z odborů/Zdravotnictví/Aktuální informace

den lékař/ka obec místo telefon
04. 12. So MUDr. Beranová Jablonné n. O. U koupaliště 149 465 642 267
05. 12. Ne MUDr. Beranová Jablonné n. O. U koupaliště 149 465 642 267
11. 12. So MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
12. 12. Ne MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
18. 12. So MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
19. 12. Ne MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
24. 12. Pá MUDr. Vítková Červená Voda č.p. 333 (Moviom) 465 626 460
25. 12. So MUDr. Jaslovská Žamberk nám. Gen. Knopa 837 465 676 818
26. 12. Ne MUDr. Jaslovská Žamberk nám. Gen. Knopa 837 465 676 818
27. 12. Po MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
28. 12. Út MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
29. 12. St MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
30. 12. Čt MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
31. 12. Pá MUDr. Kobzová Lanškroun 5. května 2 465 322 897
01. 01. So MUDr. Mareš Žamberk nám. Gen. Knopa 837 465 613 103
02. 01. Ne MUDr. Mareš Žamberk nám. Gen. Knopa 837 465 613 103
08. 01. So MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
09. 01. Ne MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
Státem organizovaná služba má tento obsah (podobně je tomu i v jiných oblastech kraje):
Když Vás v sobotu, neděli či ve svátek rozbolí zub, můžete v době od 8:00 do 11:00 hodin 
navštívit lékaře, který ten den slouží pohotovost ve své ordinaci. Pokud má službu lékař třeba 
v Červené Vodě, musíte za ním z celé oblasti cestovat na Červenou Vodu. V tomto případě je 
lhostejné, zda jste u sloužícího lékaře registrováni, či nikoliv. Tato služba je bezplatná a funguje 
pro všechny pacienty spadající k lékařům uvedeným v seznamu. Znovu zdůrazňujeme, že 
funguje pouze v době od 8:00 do 11:00 hodin a že v určitý den slouží pouze jediný lékař pro 
celé území. Pokud Vás v 11:05 právě začne bolet zub, nespadá tento případ do státní správou 
organizované pohotovosti. V tom případě se můžete pokusit obrátit telefonicky na lékaře, 
kterého jste si sami dobrovolně vybrali, aby pečoval o Vaše zuby. Pokud tam neuspějete, 
zbývá Vám cesta do nemocnice v Pardubicích či Hradci Králové, kde funguje nepřetržitá 
služba na stomatologických odděleních. Máte pochopitelně možnost počkat do druhého dne 
a využít buď další pohotovostní službu, nebo jako bolestivý pacient požádat ve všední den 
kteréhokoliv lékaře o ošetření v jeho běžných ordinačních hodinách.

VZPOMíNKA
Dne 17. 12. 2008

uplyne 7 let
co nás

navždy opustil
náš drahý manžel,
tatínek, dědeček,
pradědeček, pan

Michal Polák
Králíky 345

NIKDY NEZAPOMENEME
manželka a dcery s rodinami

VZPOMíNKA
Dne 2. 12. 2010 uplynulo již 30 
let od úrmtí MUDr. Josefa 
N o v o t n é h o , 
obvodního lékaře v 
Králíkách, který zde 
pracoval od r. 1957 
do r. 1980.
Za vzpomínku 
děkují:
Růžena Novotná 
- manželka, MUDr. Jitka Mašková - 
dcera s rodinou, Ing. Eva Gregorová, 
CSc. - dcera s rodinou

VZPOMíNKA
Dne 27. 12. je to již 
jeden rok, co nás 
navždy opustil pan 
Michal Garnek z 
Králík, V Bytovkách 
659.
S láskou vzpomínají 
manželka Alena, 

syn Michal s rodinou, syn Martin, 
dcera Monika s rodinou, vnoučata 
Ondra, Michal, Petr a Jiří.

VZPOMíNKA
7. 12. to bude již rok, co náš Pán 
k sobě povolal našeho tatínka a 
dědečka Štefana Belku. Kdo 
jste ho znal, věnujte mu tichou 
vzpomínku s námi.
Rodina Belkova, Kolářova a 
Kocandova

PODĚKOVÁNí
Děkujeme za slova útěchy a květiny 
všem, kteří se přišli rozloučit a naší 
milovanou maminkou paní

Věrou Peřinovou.
Dcery Věra a Dáša s rodinami.

Dovoluji si připojit poděkování všem, 
kteří na poslední cestě doprovodili 
svou oblíbenou paní knihovnici. 

Ivana Marečková
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Program na PROSINEC
WALL STREET: PENÍZE NIKDY NESPÍ
pátek   3.   zač. ve 20:00 hod
Třiadvacet let po úspěchu filmu Wall Street se režisér Oliver 

Stone vrátil k postavě finančníka Gordona Gekka, za niž Michael 
Douglas získal Oscara a Zlatý globus. Také v novém snímku reaguje 
na nepravosti ve světě velkého bankovnictví, jež vedly v roce 2008 
ke globální ekonomické krizi. Snímek se zčásti opírá o skutečné 
události a postavy a má opět i svou melodramatickou linii.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; ŠUP; 130 min.

úterý   7.   BASTARDI   zač. ve 20:00 hod
Snímek producenta a pedagoga Tomáše Magnuska vychází 

z autorova dlouholetého působení ve speciálním školství, kde 
čerpal inspiraci pro drsný příběh o dětech ze sociálně vyloučených 
skupin. Výchozí situací je brutální vražda mladé učitelky, kterou 
mají na svědomí právě tři žáci speciální školy. Vymahatelnost práva 
u mladistvých pachatelů je téměř nulová, takže někdo musí vzít 
spravedlnost do svých rukou...

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; 100 min.

pátek   10.   MACHETE   zač. ve 20:00 hod
Akční kriminální komedie a představitel drsných zabijáků Danny 

Trejo v titulní roli bývalého policisty, který se zaplete do podivného 
spiknutí. Nakonec bojuje o holý život proti mocným gaunerům, jež 
z pozadí řídí jeho bývalý parťák a nyní úhlavní nepřítel. Snímek má 
zajímavé okolnosti vzniku: režisér Robert Rodriguez jako vtípek 
vytvořil krátkou upoutávku na fiktivní film s nájemným vrahem 
Mačetou, ta však měla takový ohlas, že Rodriguezovi nezbylo než 
natočit “avizovaný” titul.

Vstupné 55,-; přístupný od 18 let; titulky; 100 min.

úterý   14.   HABERMANNŮV MLÝN   zač. ve 20:00 hod
Koprodukční historické dra-

ma patří k nemnoha titulům, 
vyrovnávajícím se s válečnou 
minulostí a německou okupací 
Československa jinak, než bylo 
u nás dosud obvyklé. August 
Habermann byl bohatý německý 
podnikatel, který v letech 1937-
1945 zaměstnával v Sudetech 
mnoho Čechů a vyhýbal se 
politice, jak jen to bylo možné. 
Tvůrci uvádí, že se jedná o smyš-
lený příběh, faktem však je, že v 
Bludově na Šumpersku byl těsně 
po druhé světové válce zavraž-
děn statkář Hubert Habermann.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; ŠUP; 100 min.

úterý   21.   KARATE KID   zač. v 17:00 hod
Dvanáctiletý Dre Parker se s matkou přestěhuje z amerického 

Detroitu do Pekingu, kde ihned začne mít problémy s násilnickým 
spolužákem. Znalosti karate mu nejsou nic platné, a tak se začne 
učit kung-fu pod vedením osamělého domovníka Hana. Příběh 
o přátelství, cti a střetu kultur a pochopitelně také o kung-fu, které 
není jen bojovým uměním, ale i filozofií.

Vstupné 55,-; přístupný; česká verze; ŠUP; 130 min.
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JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT
středa   22.   zač. ve 20:00 hod
Podle knižního bestselleru Elizabeth Gilbertové vznikl roman-

tický snímek s Julií Robertsovou v hlavní roli. Mladá žena se po 
rozvodu rozhodne cestovat po světě a hledat cestu k vlastnímu nitru. 
V Itálii se učí vychutnávat jídlo a odpočinek, v Indii meditovat a 
v Indonésii se odváží znovu zamilovat. Vyloženě odpočinkový 
snímek v předvánočním běsnění.

Vstupné 55,-; přístupný; titulky; 135 min.

Klub Na Střelnici Králíky
PROSINEC 2010

VÁNOČNÍ KONCERT - BIG BAND LETOHRAD
neděle   12.   zač. ve 17:00 hod
Na svůj již třináctý Vánoční koncert (v Králíkách po deváté) 

si letohradský Big Band připravil několik světových melodií pro 
náležité vykreslení předvánoční atmosféry: Bílé Vánoce Irvinga 
Berlina, Zlámalův Opus 32 a další tradiční orchestrálky. Nejen pro 
pamětníky je dále nachystáno 12 hitů známých z divadla Semafor. 
Pramínek vlasů, Tereza, Včera neděla byla a další zazpívají Lucie 

Luxová, Mirka Stejskalová, Pavla Zamazalová, Klárka Dostálková, 
Veronika Stejskalová, Petr Dostálek, Tomáš Jukl, Vladimír Zamazal 
a OKTET GIRLS. Velký swingový orchestr řídí Rostislav Zábraha 
a Jaroslav Skalický, moderuje Martin Mimra. 

Koncert je součástí králických Adventních nedělí, proto se v jeho 
průběhu představí také účinkující z místní ZUŠ, konkrétně dětský 
pěvecký sbor Králíčci se sbormistrní Petrou Fišerovou. Vstupné 
70,-Kč, předprodej vstupenek v obchodě Halens na Velkém náměstí, 
paní Kubešová, info tel.: 603 849 460.

čtvrtek 16.  VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ   zač. v 18:30 hod
pátek 17.     VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ   zač. v 18:30 hod
Tradiční vánoční komponovaný program, účinkují žáci a učitelé 

všech oborů králické ZUŠ a také Půlnoční sbor a orchestr. Vstupné 
50,- Kč, info tel.: 603 849 460.

ŠTĚPÁNSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
sobota   25.   zač. v 20:00 hod
K tanci a poslechu hraje skupina BT. Vstupné 80,- Kč.

Další informace o pořadech Klubu Na Střelnici a o předprodeji 
vstupenek: kancelář Střelnice, tel.: 465 631 473 nebo 603 849 460, 
a také na internetové adrese www.strelnice.cz.

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky
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Program kulturních a sportovních akcí
v Jablonném nad Orlicí - PROSINEC

Sobota 4. 12. -  Dětský Mikulášský maškarní karneval
Od 13,00 hodin na sále hotelu U Dubu. 
Tradiční karneval i s Mikulášem a čerty. 
Bohatá tombola a mikulášská nadílka pro každého. 
Srdečně zve O.S. Kamarádi.

Sobota 3. 12. – 2. Vánoční koncert v podání naší přední zpě-
vačky „LENKY FILIPOVÉ“ 

Od 19,00 hodin v sále kina Jablonné nad Orlicí.
 
Pátek 10. 12. – 3. Vánoční koncert v podání vokálně instrumen-

tální skupiny „GEMMA“
Od 19,00 hodin v sále kina Jablonné nad Orlicí.
 
Pátek 17. 12. – 4. Vánoční koncert v podání žáků ZUŠ Jab-

lonné nad Orlicí 
Od 18,00 hodin v sále kina Jablonné nad Orlicí.
 
Sobota  25.12. -Vánoční setkání na náměstí
Chrámový sbor, PDPS a Jabloňka, živý betlem 
V 16, 30 hodin na  náměstí 5. května Jablonné nad Orlicí.

Program širokoúhlého kina v Jablonném 
nad Orlicí prosinec 2010

čtvrtek  2. prosince v 19,30 hodin – Habermannův mlýn – ČR, 
Rakousko, Německo

Příběh Habermannova mlýna, zakládajícího se na skutečných 
událostech, se odehrává v malé vesnice v Sudetech mezi rokem 
1938, tedy rokem Mnichovské dohody, a rokem 1945, kdy končí 
válka a začíná odsun. Tento příběh se stal před více než 60 lety, 
přesto dodnes nepozbyl na naléhavosti. Chceme-li porozumět pří-

tomnosti, musíme vědět, co se tenkrát stalo. Tento příběh ukazuje 
jednu z nejčernějších kapitol ve vztazích mezi Čechy a Němci. 
Krutosti, která provázely vyhnání, zůstávají tabu dodnes. 

104 min.; vstupné: +1 Kč; přístupný od 12 let.

Čtvrtek 16. prosince v 19,30 hodin – Machete - USA
Vypadal jako docela obyčejný dělník z ulice a byl ideálním 

kandidátem k tomu, aby na něj hodili vraždu senátora. Ale uká-
zalo se, že je to Machete (Danny Trejo), legendární bývalý elitní 
agent, kterého se nevyplatí naštvat. Machete se vydává očistit své 
jméno a odhalit zákeřné a rozsáhlé spiknutí. V cestě mu ale stojí 
Booth (Jeff Fahey) – nemilosrdný podnikatel, který má na své 
výplatní listině slušnou zásobu zabijáků, Von (Don Johnson) – 
šílený strážce hranice, který velí menší armádě, a Santana Rivera 
(Jessica Alba) – překrásná imigrační úřednice, která neví, zda se 
má řídit zákonem či srdcem.

105 min.; vstupné: 69 +1 Kč; přístupný od 15 let.

Pondělí 27. prosince v 19,30 hod. – Občanský průkaz – ČR
Hořká komedie režiséra On-

dřeje Trojana Občanský průkaz 
na motivy  stejnojmenné knihy 
Petra Šabacha sleduje osudy 
čtveřice dospívajících mladíků, 
jejich přátel, lásek a rodičů. Od 
okamžiku, kdy v patnácti letech 
dostanou občanský průkaz, až do 
chvíle, kdy se v osmnácti snaží 
uniknout vojně a pokoušejí se 
získat modrou knížku.

137 min.; vstupné: 69 +1 Kč; 
přístupný.
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Tisková zpráva o provozu Lyžařské běžecké oblasti
Buková hora – Suchý vrch v sezóně 2010-2011

Sdružení obcí Orlicko jako provozovatel si Vás dovoluje 
informovat o novinkách v provozu strojově upravovaných běž-
kařských tratí na Bukové hoře a Suchém vrchu v zimní sezóně 
2010-2011.

Technika na úpravu tratí je připravena a čekáme na první sníh. 
Frekvence úpravy bude jednou týdne před víkendem a před svátky 
v celém rozsahu (všechny lyžařské tratě), jednou týdne, zpravidla 
ve středu, pak zkrácená úprava okolo Bukové hory a na Suchý 
vrch. Trasa Červenovodské sedlo – Suchý vrch bude upravována 
častěji díky technice provozovatelů bufetu na Suchém vrchu.

Novinkou této sezóny v úpravě tratí je nová trasa z Hvězdy 
(sedlo od silnice před Suchým vrchem) nad Červenou Vodou a 
Boříkovicemi až na křížení tras žluté a zelené směrem k Boudě 
(U třech pánů).

Od 1. 12. 2010 by mělo být opět v provozu Informační centrum 
a sociální zázemí na Červenovodském sedle. Provoz předpokládá-
me až do konce zimní sezóny každodenně. Z důvodu dodržování 
podmínek dotace na výstavbu objektu bude omezen sortiment 
podávaného občerstvení. Převažovat budou teplé a studené nápoje 
a z jídla pouze balené potraviny. Prosíme o pochopení této situace, 
která bude trvat až do konce roku 2015 a nemá, pokud nechceme 
vrátit dotaci (9 mil.Kč), jiné řešení.

Další novinkou provozu běžkařských tratí je rozšiřování infor-
movanosti o lyžařských běžeckých trasách a o stavu jejich úpravy. 
Vedle již osvědčených kamer na sedle a na Suchém vrchu a uvádě-
ní informací o úpravě běžeckých tratí jak na webech (např. www.
orlicko.cz, www.cenkovice.com nebo www.holidayinfo.cz), tak 
na teletextu ČT 1 a ČT 2 budeme v nejbližších měsících osazovat 
nové mapy a směrovky, vydáme novou mapu běžkařských tratí 
a zejména nabídneme nový systém v on-line sledování úpravy 
tratí pomocí GPS. Tento systém umožní běžkařům na hlavních 
informačních webech a na kamerách sledovat aktuální informace, 

které tratě a v jaké době byly upraveny.
Poslední novinkou letošní sezóny bude zpoplatnění parkoviště 

na Červenovodském sedle. Sdružení obcí Orlicko počítá se sazbou 
30 Kč za den. K tomuto nepopulárnímu opatření jsme byli nuceni 
přistoupit po letech hledání možných zdrojů alespoň na částečné 
pokrytí nákladů přímo souviseních s provozem rolby při úpravě 
tratí. Tyto náklady se ročně pohybují okolo  500 tis.Kč a jsou 
z větší části hrazeny z příspěvků části členských obcí Sdružení 
obcí Orlicko. Menší část pak pokrývají příspěvky z reklamy 
firem Česká spořitelna a.s., Eurovia Vinci a.s., VAK Jablonné 
nad Orlicí a.s. nebo VAKSTAV s.r.o. Věříme , že parkovné bude 
pochopeno ze strany uživatelů lyžařských běžeckých tras jako 
jejich příspěvek na udržení a rozvoj této významné zimní aktivity 
v regionu Orlicka.

V závěru ještě informace o provozu skibusů, které začnou jezdit 
opět koncem prosince a to na dvou linkách. Jedna tradičně z České 
Třebové přes Lanškroun a Čenkovice na Červenovodské sedlo 
a druhá ze Žamberka přes Letohrad a Jablonné na sedlo a dále, 
což je novinka této sezóny, do Červené Vody a na Mlynický dvůr 
do nové otevíraného lyžařského centra Skipark Červená Voda. 
Otevření nejmodernějšího lyžařského areálu v Orlických horách 
zároveň otevírá díky nové vyhřívané čtyřsedačkové lanovce další 
možnost nástupu do lyžařských stop.

Na setkání v lyžařské stopě se těší za Sdružení obcí Orlicko
Miroslav Wágner   Antonín Fiala
předseda Orlicka   manažer Orlicka 

Kamnářství AVT Filip Dian, Písařov 56, tel. 
608 527 946, 608 535 103, email: xdianf@
seznam.cz. Stavba kachlových kamen, 
sporáků a krbů, včetně zpracování projektu, 
dále pak opravy, čištění a servis topidel.
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